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RESUMO 
 

A pesquisa trata da organização e representação da história de remanescentes de 

romeiros que se estabeleceram na Chapada do Araripe, enviados pelo Padre Cícero 

Romão Batista por volta de 1904, os quais formaram uma comunidade.  Tem como 

objetivo geral contribuir para a valorização da memória e identidade da comunidade 

rural do Sítio Serra da Minguiriba a partir do levantamento de registros orais e 

visuais produzidos pela comunidade e como objetivos específicos se propõe a 

investigar as práticas de representação oral com foco nas festas religiosas 

realizadas no Sítio Minguiriba; identificar o repertório memorialístico em torno das 

festas religiosas, presente nas práticas cotidianas da comunidade rural do Sítio 

Minguiriba, a partir de relatos orais, escritos e visuais dos testemunhos vivos do 

grupo; registrar os aspectos identitários e documentar em suporte fílmico 

(documentário) a memória e as práticas religiosas da comunidade minguiribense 

como produto final da pesquisa. A problemática do estudo levanta como questão 

central a seguinte indagação: Qual o repertorio de saberes e conhecimentos 

mobilizados dentro do universo rural do Sítio Minguiriba – Floresta Nacional do 

Araripe – Crato – CE – Brasil, no que concerne às manifestações presentes nas 

tradições das festas religiosas? A pesquisa é descritiva. Quanto aos meios é 

bibliográfica e documental. Como resultado final desenvolvemos, sob a 

Metodologia da História Oral, um trabalho audiovisual com imagens e depoimentos 

orais dos moradores dessa comunidade acerca das festas religiosas. 
 
Palavras-chave: Manifestações Culturais. Oralidade. Identidade. Memória. 
Comunidade Minguiriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

This research deals with the organization and representation of the history of the 

remnant of a group of Roman Catholic pilgrims sent by Father Cícero Romão Batista 

who settled on the Araripe plateau around 1904 and formed a community. Its general 

purpose is to contribute to the valorization of the memories and identity of the rural 

communinity of the Sítio Serra da Minguiriba through a survey of oral and visual 

records produced by the community. It proposes as specific objectives to investigate 

the practices of elderly; to identify the collection of religious practices present in local 

daily life, based on oral, written and visual reports of living witnesses; to register 

some identity aspects and to record the Minguiriba community memories in a filmed 

documentary as the final product of the research. This study raises the following 

central question: What is the collection of experiences and knowledge mobilized in 

the rural universe of the Minguiriba community  Araripe National Forest  Crato  

CE  Brazil, regarding the manifestations presents in the traditions of religious 

festivals? This research is descriptive, based on bibliographical and documentary 

methodology. As a final result we developed an audiovisual work, under the 

Methodology of Oral History, using images and oral testimonies of the residents of 

this community about their religious festivals. 

 

Key words:  Cultural manifestations. Orality. Identity. Memory.  Minguiriba 

Community.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A vontade de possuir uma casa no Sítio nos levou pela primeira vez ao 

Minguiriba em junho de 2012, ao tomarmos conhecimento de terrenos expostos 

à venda na localidade. Como forma de assegurar o interesse na compra 

passamos a frequentar o lugar e a participar do cotidiano dos moradores. Nos 

chamou a atenção a riqueza das narrativas com conteúdo repleto de 

imaginação, detalhes de vida e de luta às margens da sociedade. His(Es)tórias 

manifestadas pela oralidade, advindas de uma mistura do mundo real com o 

imaginário, que não constam nos livros que eu li.   

Em uma de nossas visitas, sentamos à sombra de um pé de oliveira 

para escutar Rosa, negra risonha e tagarela, sessenta e poucos anos de 

experiência de vida na comunidade, local onde nasceu, se criou e escutou 

muitas coisas que vale a pena registrar. A narrativa nos chamou à atenção, 

pela semelhança com um dos contos de Edgar Allan Poe, escritor americano 

do século XIX. Voltamos outro dia para que ela nos contasse a estória 

novamente e assim pudéssemos gravar.  Ela repetiu, com seu jeito peculiar de 

falar, próprio de gente do sítio, o que aqui transcrevo com toda a riqueza 

singela do seu vocabulário: 

 
“Bem é, era o tio de Cíço, que ele morava na, morava na vila, na vila do 
Rogéo. Na época não era rua, era poucas casa que tinha. Era uma 
vilazinha poucas que tinha. Os carro era contado. Não tinha trânsito de 
carro como tem hoje. Os carro era contado 1, 2, 3 carro só, né? Você 
só, proprietário. 
Aí ele foi fazer a feira no Crato. Tinha que sair às 3 horas da manhã. 
Né? Aí quando ele chegou na estrada os carro, nesse tempo chamava 
estrada e rodage, né? não se chamava pista. Aí quando ele chegou lá, 
Eugenia, todo carro já tinha passado. No qual os três carros já tinha 
passado e ele lá esperando. Uma casinha que tinha na beira da 
estrada, aí o rapaz da casa foi e disse: 

 - Seu Zé tá esperando o carro para ir para a feira, pro Crato?  
 Ele disse: - Tô . 
 Ele disse:  
- Ó, os carros já passaram. Eles passaro foi cedo. Não tem mais Carro. 
Os 3 três carro já passaro.  
Ai ele ficou assim; disse que deu muita vontade de chorar, porque ele 

levava um couro, de bode pra vender, pra o apurado desse couro de 
bode ele fazer a fêra, e  tinha deixado a mulher de dieta e não tinha 
ficado nada, e não tinha como ele ir pra o Crato. Aí ele ficou.  
Ele disse, daí a pouco minutos ele disse que olhou. Olhando para o 
lado do Rogéo, Ele vinha esperar o carro mais pra cá um pouco, num 
sabe? Aí ele disse que quando olhou,  Eugenia, disse que  lai vinha um 
carro. 
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 Ele disse:- ali ver um carro.  
 O rapaz disse: - Mais os três carros já passaro e só é três,já passaro. 
 Ele disse: - Não mas eu vou ficar, ali  vem um.  
 Aí o carro, aí vêi. Ele foi e deu com a mão, o carro parou.  Quando o 
carro parou, que ele olhou, Eugenia, a... o motorista era uma caveira, 
seca magra, dur dente pra fora. Não tinha olho. No lugar do olho era 
aqueles  buraco. E o pessoal que vinha em cima era um pessoal todo 
triste.  Tudo de cabeça baixa, homens e mulher, tudo de cabeça baixa. 
mas mesmo assim  o carro parou.  
Aí ele foi dar o cesto com o couro.  Foi dar aquele pessoal. Ninguém 
recebeu, ninguém  recebeu o couro. O cestão com couro, né?  a cesta 
na época chamava. Aí ele foi jogou, foi e Soltou dentro do carro. Aí ele 
subiu, aí subiu sentou-se e o carro tirou no giro do Crato, descendo...  e 
ele disse que olhava pra um, olhava pra outro e aquele  pessoal tudo 
de cabeça baixa, ninguém sequer olhou pra ele. Ninguém deu 
conversa com ele. Ele falava ninguém respondia, aí ele também não 
falou mais.  
Ai desceu. Quando ele chegou ali nas proximidade que hoje é a Asa, 
ali o carro parou.  O carro não dicia mais pra baixo nesse tempo, né ? 
Ai ele parou. Quando ele desceu, ele primêro soltou a cesta com couro 
no chão, porque sabia que ali  ninguém ia entregar ali, aquela cesta pra 
ele. Aí ele foi, desceu quando ele colocou a mão no bolso para tirar o 
dinheiro da passagem, ele disse do nada o carro já tava com a frente 
virada da onde veio. A traseira pro lado da rua e a frente da onde ele já 
tinha vindo de viagem, né? Aí ele disse que viu aquele carro virado a 
frente  pra lá, né?  Ele disse que no bater da pestana, não sabe como 
foi, que o carro... sim,  o o car... sim ele... ele viu. Ele disse que o carro 
virado para lá, mas dando para lá, voltando. Aí ele disse que quando 
chegou assim, ele disse que umas três braças na frente dele, né? Que 
também não é muito longe. Aí ele disse que aquele pessoal ia tudo 
caindo! Era homem, era mulher, era tudo caindo de cima do carro. 
Caindo no chão. E ele ficou olhando, aí ele foi e disse, não ele foi 
disse:  
- Meu padim Ciço.  Que era o santo que ele...  Né?  
- Meu padim Ciço que é aquilo ali?  Ai disse que ali do nada 
desapareceu. 
Ele desceu a pé, fez a... vendeu o couro, fez a feira e subiu nos carro, 
nos carro ligítimo mesmo que vin‟a, que ia pro Rogeo, com a feira dele, 
mas ele fez a fera nesse dia. E ele disse que inda hoje está para 
saber...  Não ele já morreu, né? Mas ele disse que não sabe que carro 
era aquele, não sabe da onde aquele carro apareceu. E ele disse que 
aquele carro foi Deus que mandou. Que ele disse que aquele carro não 
era aqui da terra. Aquele carro vei dos astros. E foi Deus que mandou 
ele ir vender aquele couro, fazer a feira pra mulher que tava de dieta. 
Eles tudo, né?  Foi... foi ass... Ele, ele contou essa história a nóis.  Ele 
disse, ele naquele tempo um exemplo, né? Hoje vá um e perda os 
carro pra ver se ele vai” (Rosa. Minguiriba, agosto, 2017). 

 
O conto da Rosa exemplifica a riqueza cultural que percebemos no 

convívio social com a comunidade rural do Sítio Minguiriba e foi fundamental no 

despertar do interesse em realizar um estudo pensando a relação entre 

memória, identidade cultural e a criação de um documentário em que fosse 

registrada a história dessa sociedade marcada pela oralidade, pois, somente 

através da cognição, poderíamos alcançar a maior parte dos idosos por estes 

não terem tido acesso à educação formal, acreditando que uma produção 

fílmica viria a contribuir para a preservação das memórias dessa comunidade.  
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Conscientes de que a produção de um material áudio visual é uma atividade 

árdua e exige do pesquisador conhecimento prévio do local da pesquisa e dos 

entrevistados, das fontes bibliográficas e de fatos históricos que dão suporte ao 

estudo partimos para o campo de estudo. 

Ao pesquisarmos teorias relativas à linha Informação, Cultura e Memória 

do Mestrado Profissional em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri 

– UFCA nos deparamos com um trabalho intitulado „Memória e identidade no 

discurso de “ouro” de D. Loura, no qual o autor, Antônio Cleonildo da Silva 

Costa (2012), utilizava a Metodologia da ;História Oral, que permite a pesquisa 

e o registro dos fatos ocorridos e testemunhados por personagens vivos da 

história contemporânea. Percebemos que este método seria ideal para a nossa 

proposta de trabalho; a criação de um documentário porque atua por meio de 

recursos tecnológicos que captam imagens e sons que são transcritos e 

editados para que seja feita a representação oral das memórias captadas, 

posteriormente, e, possam ser apresentados em palestras nas escolas, nas 

universidades, nas comunidades vizinhas e em eventos locais, regionais, 

nacionais e, se possível, internacionais e isso  poderá levar mais longe a voz e 

a cultura da comunidade estudada. 

Representar a memória oral de comunidades não é uma tarefa simples. 

Há exigências a serem cumpridas a fim de tornar possível o desenvolvimento 

da pesquisa. O projeto desta investigação foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri 

através da plataforma Brasil sob o parecer de nº 2.262.248 em 06/09/2017, 

avaliada pela comissão e aprovada em 21/08/2017. A ética na representação é 

fundamental quando se trata de trabalhar com ideologias.  O pesquisador deve 

ser imparcial e fiel e evitar manifestar opiniões para não correr o risco de 

manipular as respostas dos entrevistados. Deve lembrar que o seu 

posicionamento diante das questões abordadas são resultantes de 

experiências vividas e registradas na memória. 

Elliot (2014) afirma que 

A memória registra vários elementos vinculados às emoções e 
sentimentos e ações do ser humano, daí surge à reflexão de que não 
existe apenas a identidade pessoal que o homem busca a fim de se 
compreender melhor como ser, mas também uma identidade coletiva 
que se forma, tanto no âmbito das relações pessoais quanto numa 
relação de pertencimento de um povo dentro de uma região, estado ou 
país. (ELLIOTT, 2014, p.30). 
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Neste contexto, a história oral como prática social contribui para a 

educação e para a aquisição de informações e possibilita melhor compreensão 

acerca da identidade de comunidades rurais como a que reside no Sítio Serra 

da Minguiriba. Em um breve relato apresentamos a comunidade com os dados 

fornecidos por Souza (2012), que descreve a localidade da seguinte maneira: 

 

A comunidade rural Minguiriba é composta por 65 residências, 
algumas de veraneio e outras abandonadas, com 33 famílias 
estabelecendo residência fixa na localidade, com números de 
componentes variando de duas a 11 pessoas por residência. A 
comunidade encontra-se organizada pela Associação de Pequenos 
Produtores Rurais da Minguiriba - APPRSMA, fundada em 5 de 
novembro de 1995, entidade civil sem fins lucrativos, regida por 
estatuto com fórum jurídico na comarca de Crato. O sítio Minguiriba 
dispõe de luz elétrica, sendo a água acumulada em grandes cisternas 
por ocasião das chuvas, não existindo canalização para as 
residências. Possui uma escola pública e uma capela. Não dispondo 
de posto de saúde, seus moradores são acompanhados por uma 
agente de saúde que os encaminha para a entidade de saúde 
competente no município de Crato quando necessário (SOUZA, 2012, 
p. 12). 

 

 Atualizamos as opiniões da autora com informações coletadas no 

decorrer de nossas investigações e pela ficha cadastral da agente de saúde 

local de que, no ano de 2017, a comunidade Minguiriba é formada por 

agricultores que, com o seu trabalho, inconscientemente colaboram para a 

melhor qualidade de vida da sociedade. Conta com 87 famílias cujos números 

de componentes variam de 1 a 11 por residência.  Possui três capelas. Duas 

delas recebem uma visita mensal de um padre que presta serviço na localidade 

sobre a supervisão da diocese local. Têm acesso à internet desde o mês de 

junho de 2016. Por ser um serviço caro, somente 10 residências o utilizam, 

limitando-se ao uso pelo celular. Nenhuma residência possui computador ou 

notebook. Atualmente não há nenhuma escola pública no Sítio Minguiriba, os 

alunos precisam se deslocar para escolas da zona urbana. Quanto aos 

serviços médico-hospitalares, não possuem posto de saúde. Um médico vem 

uma vez ao mês e atende um número limitado de pacientes. Os moradores 

continuam assistidos pela agente. Há esperança que se construa um chafariz 

para atender aos moradores locais, o que facilitaria o acesso a água para o 

abastecimento das cisternas na ausência das chuvas. O poço foi cavado em 

fevereiro de 2016, porém nenhuma atitude foi tomada, por parte dos 
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governantes para complementar o serviço que garanta o acesso da população 

à água potável próximo a suas residências. 

Na tentativa de levar mais longe a voz desse povo excluído pelo espaço 

físico onde vivem, coletamos narrativas orais, reais, e/ou imaginárias do seio 

do povo; transcrevemos, organizamos, registramos e extraímos das memórias 

dos idosos a história da comunidade de forma a evitar que fosse esquecida e 

dessa forma contribuímos com o processo de reconhecimento identitário e 

cultural da localidade. 

O cientista social, com o desenvolvimento do Método da História Oral 

possibilita que comunidades excluídas socialmente sejam ouvidas e deixem 

registradas, tantos para estudos no presente, quanto no futuro, a sua visão de 

mundo e a do grupo ao qual pertencem.  Nesta perspectiva, a pesquisa 

intitulada Memória e identidade da comunidade rural do Sítio Minguiriba, 

Floresta Nacional do Araripe - Crato - CE - Brasil, nasce do interesse da 

pesquisadora em conhecer a história da localidade, silenciada nas memórias 

dos idosos e possível de ser esquecida para sempre no movimento natural da 

vida.  

Assim, levanta-se como questão geral para o propósito desse estudo, no 

caso do universo com o qual pretendemos dialogar: – Qual o repertório de 

saberes e conhecimentos mobilizados dentro do universo rural do Sítio 

Minguiriba – Floresta Nacional do Araripe – Crato – CE – Brasil, no que 

concerne às manifestações presentes nas tradições culturais? 

Diante do nosso conhecimento de mundo, consideramos o potencial 

histórico da comunidade e decidimos fazer desse corpus a nossa pesquisa no 

mestrado que, como objetivo geral, se propôs a contribuir para a valorização 

da memória e identidade do Sítio Minguiriba, a partir do levantamento de 

registros orais e visuais produzidos pela comunidade e, como objetivos 

específicos buscou investigar as práticas de representação oral com foco nas 

festas religiosas realizadas no Sítio Minguiriba; identificar o repertório 

memorialístico (em torno das festas religiosas), presente nas práticas 

cotidianas da comunidade rural do Sítio Minguiriba - Floresta Nacional do 

Araripe, a partir de relatos orais, escritos e visuais dos testemunhos vivos do 

grupo; registrar os aspectos identitários da comunidade e documentar em 

suporte fílmico (documentário) a memória e as práticas religiosas da 

comunidade minguiribense como produto final da pesquisa. 
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Para tanto, o que nos move academicamente é a formação em Letras 

(Línguas e Literaturas) e o fato de sermos professora de uma Universidade 

Estadual da região do Cariri que nos coloca em contato com produções 

artísticas e literárias locais, nacionais e internacionais, abrindo a nossa visão 

para as oportunidades de apreciar e apoiar os diversos talentos que permeiam 

a Região do Cariri. Como educadores e transformadores da nossa sociedade 

temos a missão de alavancarmos a cultura e o desenvolvimento da região. 

Diante das experiências testemunhadas dos atores sociais, vislumbramos a 

perspectiva da construção de novas práticas de pesquisa voltadas para a 

representação oral de comunidades rurais baseadas na realização de um 

documentário que armazene essas manifestações culturais pela riqueza da 

história e dos imaginários que permeiam a localidade. 

A pesquisa é descritiva. Quanto aos meios é bibliográfica e documental. 

Como resultado parcial desenvolvemos, sob a Metodologia da História Oral, um 

trabalho audiovisual com imagens e depoimentos dos moradores da 

comunidade acerca das festas religiosas realizadas na localidade. 

Nosso trabalho é relevante por trazer à luz a história, as reminiscências 

e a fé desse povo “invisível” através das narrativas de sua história e viabilizar o 

registro desses arquivos orais para que estes sejam de acesso público e esse 

conhecimento seja protegido da deterioração do tempo e evitar que se percam 

na mortalidade dos que detêm esse acervo em memória.  

De acordo com a literatura estudada concluímos que a metodologia 

abordada favorece que estudemos o presente de forma dinâmica ao retirarmos 

do seio da sociedade idosos, negros, mulheres e operários e, através de 

entrevistas gravadas e filmadas, possamos conhecer suas vidas e 

contribuições culturais, políticas e sociais. Os dados coletados nos permitem 

reconstruir e registrar a história desse povo invisível, até então, ignorada pela 

historiografia tradicional/oficial. Esperamos que o nosso trabalho venha a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida, ao torná-los visíveis não só 

para a sociedade local, mas para o mundo, através da divulgação do nosso 

produto desta pesquisa; um documentário, viabilizado através do mestrado em 

Biblioteconomia da UFCA. 

O curso de Biblioteconomia cumpre o seu papel na história das 

sociedades e busca participar do contexto social das comunidades buscando 

soluções para os problemas que as atingem, sendo neste caso, a produção 



23 

 

fílmica, uma forma de evidenciar a existência, de fazer ouvir elevar mais longe 

a voz da comunidade rural do Sítio Serra do Minguiriba. 

 Por fim, estabelecemos a ordem estrutural do trabalho explicitando os 

pontos abordados em cada seção da dissertação:  

A seção 1; INTRODUÇÃO aborda o problema, os objetivos e a 

justificativa ilustrada pelas “memórias” de uma das moradoras da comunidade. 

Desde o momento inicial abordamos traços memorialísticos e identitários da 

comunidade minguiribense, fatos recorrentes durante todo o trabalho 

desenvolvidos de acordo com a temática de cada capítulo. 

A seção 2 apresenta a METODOLOGIA da pesquisa à luz de autores 

como GOLDENBERG (1997), MINAYO (2001), GIL (1987), BARROS; 

LEHFELD (1990) dentre outros.  

A seção 3, intitulada “CULTURA, IDENTIDADE, MEMÓRIA E 

EDUCAÇÃO NA BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO” traz 

autores conceituados das áreas dialogando sobre os temas em questão. Na 

sequência, abordarmos a temática da memória individual e da memória 

coletiva.  

A seção 4, MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

DO MINGUIRIBA confronta a história oficial e as memórias dos personagens, 

localiza o Sítio Minguiriba no contexto histórico caririense e registra as 

memórias dos remanescentes dos romeiros do Padre Cícero.  

A seção 5, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IDENTITÁRIAS DA 

COMUNIDADE MINGUIRIBA traz as práticas cotidianas da comunidade desde 

o passado aos dias atuais, pondo em evidência a memória e a identidade da 

comunidade, através das práticas cotidianas e da realização das festas 

religiosas.  

A seção 6, DOCUMENTÁRIO: MINGUIRIBA apresenta aspectos 

teóricos da história do cinema desde o surgimento até as produções 

hollywoodianas do século XXI, Na continuidade trata dos aspectos técnicos e 

metodológicos utilizados na criação do documentário Minguiriba. Os aspectos 

teórico/metodológicos da seção tiveram luz em autores como em autores 

como, PUCCINI( 20012), NICHOLS (2005), THOMPSON (1998). 

Os dados coletados através da Metodologia da História Oral tornaram 

possível que reconstruíssemos a história da comunidade e criássemos um 

documentário abordando a história da comunidade Minguiriba através da 
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memória coletiva e social do autores vivos do grupo. Este produto objetiva 

contribuir para a valorização e preservação das memórias e das tradições 

religiosas da Comunidade rural do Sítio Serra da Minguiriba, ao mesmo tempo 

que deixa registrada, para as gerações futuras a história da fundação da 

localidade, dos primórdios aos dias atuais, antes ignorada pela historiografia 

oficial e pode dá visibilidade aos problemas sociais vigentes e possibilitar a 

busca de soluções satisfatórias que venham a melhorar a qualidade de vida da 

população minguiribense. 
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2  METODOLOGIA 

 

A metodologia abordada permite, por intermédio dos relatos orais, 

estudar o tempo presente de modo mais dinâmico e, assim a historiografia 

oficial reconhecerá as vidas e as contribuições culturais, político-sociais de 

negros, mulheres e operários, servindo de meio para reconstrução da 

história/memória, silenciada pela história tradicional/oficial. A coleta de dados 

“Serve também para confrontar com fontes escritas e imagéticas” (AMADO, 

1996). 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se a 

Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado de Pernambuco; a Leste 

com os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e a Oeste com o Estado do 

Piauí. [...] o Ceará também possui duas Regiões Metropolitanas (Fortaleza e 

Cariri) e 18 microrregiões administrativas (IPECE 2016).  

A cidade do Crato, localizada ao sul do Ceará, geograficamente está 

situada a 7°14‟03” de latitude ao sul e 39°24‟34” de longitude a oeste, possui 

uma área de 1.117,5 km² (IPECE, 2016), limita-se ao norte com as cidades de 

Caririaçu e Farias Brito, ao sul com o estado de Pernambuco e Barbalha, a 

leste com Juazeiro do Norte e Caririaçu e a oeste com o estado do 

Pernambuco e as cidades de Nova Olinda e Santana do Cariri. 

A pesquisa aqui apresentada foi realizada no Sítio Serra da Minguiriba, 

comunidade rural pertencente à cidade de Crato, situada na fronteira com o 

Município de Santana do Cariri e, de acordo com Brito (2015) está localizada 

no Distrito de Campo Alegre, setor oriental (porção leste) da Chapada do 

Araripe, com altitude que varia de 870 a 974 metros. 

 

2.2 DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CRATO 

  

A Divisão Político-Administrativa do município é composta pela cidade 

do Crato e por 09 distritos e apresenta a seguinte divisão territorial: 
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Tabela 1 - Divisão Político-Administrativa do Município de Crato 

Códigos Distritos Ano de criação 

230420205 Crato 1764 
230420206 Baixio das Palmeiras 1994 
230420207 Belmonte 1994 
230420209 Campo Alegre 1994 
230420210 Dom Quintino 1933 
230420218 Monte Alverne 1994 
230420222 Bela Vista 1991 
230420225 Ponta da Serra 1957 
230420230 Santa Fé 1938 
230420240 Santa Rosa 1994 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 2017. 

 

 Segundo carta escrita por Aderaldo em 1954 e publicada pela revista do 

Instituto do Ceará em 1958, A Floresta Nacional do Araripe – APODI, foi criada 

pelo Governo Federal através do decreto-lei 9.926 de 2 de maio de 1946. 

Abrange uma área de 34.790 he. Dessa porção 924.000 he pertencem ao 

Estado do Ceará e compreende os municípios de Missão Velha, Jardim, 

Barbalha, Crato e Santana do Cariri. 

 De acordo com os resultados de nossa pesquisa a comunidade rural do 

Sítio Serra da Minguiriba estabeleceu-se nas terras da Floresta Nacional do 

Araripe - FLONA, há mais de cem anos, porém, pelo documento oficial do 

IBGE e do IPECE, esta localidade só é registrada oficialmente pelo município 

em 1994. 

Vejamos a comunidade pesquisada no mapa a seguir:  
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Imagem 1 - Localização do Minguiriba no mapa do Ceará 
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A presente pesquisa teve como foco principal as manifestações orais, 

com uma atenção especial nas festas religiosas na comunidade do Sítio 

Minguiriba – localizado na Floresta Nacional do Araripe, mais precisamente no 

Distrito da Bela vista na cidade de Crato - CE, utilizando a representação da 

memória oral. Entendendo a fugacidade do tempo presente e as mudanças 

econômicas que levam os espaços rurais a terem elementos constitutivos da 

zona urbana, fez-se necessário registrar e criar representações da memória 

local de Minguiriba, que foram alocadas em um suporte de áudio visual (um 

documentário). 

 

2.3 TIPO DE PESQUISA  

 

 A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo, para 

interpretação da realidade social, possibilitando construção de narrativas ricas, 

usando textos e teorias para explicar os fatos de modo completo e amplo. A 

pesquisa qualitativa não se detém a representatividade numérica, mas, ao 

aprofundamento da compressão de um grupo social. A abordagem qualitativa 

opõe-se ao pressuposto da defesa do modelo único de pesquisa. O 

pesquisador não pode fazer julgamentos, nem permitir que suas crenças e 

preconceitos afetem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997). 

O pesquisador é o sujeito e o objeto do processo na pesquisa qualitativa, 

tendo conhecimento parcial e limitado, servindo a amostra para produzir novas 

informações aprofundadas e ilustrativas. Segundo Minayo (2001), esse tipo de 

pesquisa trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, valores, 

aspirações e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos a 

uma simples operacionalização de variáveis. A pesquisa qualitativa sempre é 

alvo de críticas pela sua subjetividade, empirismo e pelo envolvimento 

emocional do pesquisador (MINAYO, 2001). 

Dessa forma, num primeiro momento o delineamento da pesquisa fez 

uso de uma abordagem conceitual bibliográfica e documental, pois realizamos 

“um levantamento sobre os temas em questão, utilizando-se de livros e artigos 

científicos, acrescentando as novas fontes de informação como teses, sites e 

portais na internet” (GIL, 1987, p. 71). Bem como, utilizando “materiais 
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[documentais] que não receberam ainda um tratamento analítico” existentes na 

comunidade (GIL, 1987, p. 73). 

 Como mecanismo de coletas de dados foi empregado o procedimento 

da observação, para registro do caso e de toda a sua significação, tal método é 

uma técnica flexível, tanto para abordagens quantitativas como qualitativas 

(BARROS; LEHFELD, 2006). A observação quando sistematizada e planejada, 

foi submetida a controles de objetividade e se torna um procedimento técnico, 

cabendo ao observador delimitar seu desenvolvimento, emprego e formas de 

registros, como por exemplo, fotos que são utilizadas para representar e 

reproduzir o espaço de estudo.  

 Segundo Barros e Lehfeld (2006), a observação é classificada em cinco 

formas: Quanto à estruturação (assistemática/ sistemática); quanto à 

participação do observador (não – participante/ participante); Quanto ao 

número de observações (individual/ em equipe); Quanto ao local de 

observação (em campo/ em laboratório); Enquanto técnica de atuação na 

realidade (militante).  

 A pesquisa em questão se utilizou da observação sistemática/ 

participante/ individual, onde o objeto foi analisado em campo, realizamos a 

coleta de dados através de entrevistas (semiestruturadas) que nos forneceram 

subsídios necessários para a investigação, com a coleta dos depoimentos 

fizemos o registro das informações orais (em áudio e vídeo), que foram 

transcritas e constituíram um arquivo da memória oral. 

Quanto ao local de observação, classificaremos como em campo. Neste 

ambiente foi realizada a observação, em aspectos gerais envolvendo 100% das 

famílias da comunidade, sendo que, para as entrevistas, foi retirado um 

percentual de 18 moradores do corpus local, que é composto oficialmente, 

segundo o senso 2010,por 36 famílias, segundo dados das fichas cadastrais da 

agente de saúde local, esse número aumenta para 87 grupos familiares com 

idades e gêneros variados.  

 O foco da nossa pesquisa foram as memórias dos moradores dando 

atenção especial às principais festas religiosas comemoradas no Sítio 

Minguiriba: o São João, Natal e as Renovações.  Através do registro 

documental, foram realizadas entrevistas gravadas com os sujeitos da 

pesquisa e feita a gravação em vídeo de algumas das festas religiosas da 

localidade. Foram compiladas fotos, poesias e outros materiais que evidenciam 
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a história e a memória da comunidade, bem como as entrevistas orais e os 

arquivos visuais compostos pelas falas dos atores sociais. Esses materiais 

foram fundamentais para a redação da dissertação e para a composição do 

documentário que se constitui no produto final da pesquisa. 

 Quanto aos aspectos éticos, respeitamos a integralidade dos direitos dos 

atores sociais envolvidos e as suas relações com a sociedade, os entrevistados 

e participantes foram informados do teor científico e metodológico da pesquisa 

em questão e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

teve por finalidade possibilitar aos moradores envolvidos na pesquisa, o mais 

amplo esclarecimento sobre a investigação realizada. As participações foram 

manifestações livres e conscientes. Os investigados fizeram a liberação das 

imagens, opiniões e dos documentos (pessoais e de cunho histórico) 

apresentados, via registro formal, para a construção da pesquisa e do 

documentário. 

A pesquisa tem, enquanto técnica de atuação na comunidade, um 

caráter militante, haja vista, a pesquisadora conhecer os atores sociais e ter 

residência no Sítio Minguiriba. Desse modo, a partir da orientação para a 

representação das memórias orais da comunidade e dos resultados 

encontrados, finalizaremos com a compilação do material em um produto (um 

documentário) que será exibido publicamente em um evento coletivo com a 

comunidade e, na oportunidade serão distribuídas algumas cópias para os 

entrevistados e demais interessados. Posteriormente, será distribuído para 

bibliotecas escolares e universitárias da região e apresentado em palestras e 

eventos locais, regionais, nacionais e internacionais.  

No desenvolvimento, utilizamos em nossa pesquisa o método da história 

oral. Segundo Garnica (2004 apud AZEVEDO, 2015), trata-se de uma 

metodologia qualitativa porque as pesquisas reconhecem: a transitoriedade dos 

seus resultados; a impossibilidade de uma hipótese a priori; a não neutralidade 

do pesquisador; a possibilidade de reconfiguração dos pressupostos da 

pesquisa e de estabelecer procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e 

generalistas. Utilizamos as modalidades de estudos existentes (História Oral de 

Vida, História Oral Temática e Tradição Oral que nos forneceram por meio das 

entrevistas, os subsídios necessários para a nossa investigação). 

 Dentre os critérios para a escolha das depoentes levamos em conta a 

idade, igual ou superior a 40 anos, a participação ativa e o tempo de 



31 

 

permanência na comunidade e a diversidade e riqueza de informações dos 

entrevistados, ou seja, da sua memória em termos de longevidade da 

experiência, a participação nas atividades de liderança e na organização das 

festas religiosas. O procedimento empregado na seleção dos depoimentos foi o 

registro das informações orais em áudio e vídeo, a transcrição de fontes e a 

constituição de um arquivo oral. Enfocamos nossa atenção, na história de vida, 

com destaque nos relatos sobre as festas religiosas e em outras informações 

extraídas do repertório de oralidades, que serviram de suporte cultural e 

histórico. 

No primeiro contato com os depoentes expusemos a nossa pesquisa e 

as razões que tínhamos para realizá-la, convidamos para que participassem do 

processo e posteriormente colhemos suas assinaturas em uma carta de cessão 

dos direitos de uso do depoimento, fotos e filmagens, ou quaisquer outros tipos 

de registro feitos durante a coleta de dados. Como uma das sugestões para o 

uso da Metodologia da História Oral, como técnica de pesquisa adotamos a 

entrevista semi-dirigida, que “é um meio termo entre a fala única da 

testemunha e o interrogatório direto” (MATTOS; SENNA, 2011, p. 104). 

Elaboramos as primeiras perguntas com o objetivo de ganhar a 

confiança dos entrevistados o que ajudou a conversa a fluir com naturalidade e 

os questionamentos foram facilmente respondidos. As questões permitiram 

aprofundar o tema escolhido e tivemos como meta principal a abordagem da 

história de vida dos moradores do Sítio Minguiriba e as narrações sobre as 

realizações das festas religiosas no passado e no presente, com perguntas 

flexíveis que foram refeitas quando necessário e nos serviu de guia para a 

coleta de dados necessária a pesquisa. 

O ambiente, as datas e o horário das entrevistas foram definidos pelos 

entrevistados. Cuidamos que não fossem realizadas em locais públicos, salvo 

em dia de festas religiosas quando, na oportunidade, entrevistamos alguns 

participantes frequentes dessas festividades, moradores antigos e recentes, 

como complemento informativo para os nossos registros. Seguimos o roteiro 

prévio de perguntas para evitar a fuga de foco e fizemos uma pergunta por vez. 

Evitamos perguntas de duplo sentido, interromper a fala do depoente, 

discordarmos do falante, induzir suas respostas ou completá-las com as 

nossas opiniões. Em duas das entrevistas houve a participação de membros da 
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família presentes e respeitamos as falas para que o diálogo fosse registrado na 

íntegra e não corrêssemos o risco de alterarmos os dados do discurso. 

 

2.4 TRANSCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Quanto à transcrição das entrevistas buscamos em fontes qualificadas o 

método científico adequado para validarmos a nossa pesquisa. Matos e Senna 

(2011) em seu artigo “História Oral como Fonte: problemas e métodos”, quanto 

ao tema da transcrição das entrevistas, defendem que quanto à fase de 

transcrição algumas regras devem ser observadas: 

[...] A transcrição deve ser feita pelo próprio entrevistador, o quanto 
antes; as passagens pouco audíveis devem ser colocadas entre 
colchetes; as dúvidas, os silêncios, assinaladas por reticências; as 
pessoas citadas, designadas por iniciais (se necessário);as palavras 
em negrito serão as de forte entonação; anotações como risos devem 
ser grifadas; subtítulos para facilitar a leitura; os erros flagrantes 
deverão ser corrigidos: datas, nomes próprios, etc. (MATTOS; 
SENNA, p. 104, 2011). 

 
  Ao passar por esse tipo de transcrição, as entrevistas poderão servir de 

fonte para outros pesquisadores. O arquivo da gravação deverá ser guardado, 

jamais destruído, pois é o documento original que se deve consultar. A 

pesquisa foi estruturada de modo a atender os objetivos anteriormente 

estabelecidos. Desse modo, buscamos muito mais a operacionalização das 

etapas pretendidas do que estipular a sequência da estruturação do texto em si 

como resultante das ações. 
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3 CULTURA, IDENTIDADE, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA 

BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Os conceitos abordados nessa sessão são objetos de estudo de muitos 

campos científicos (Ciência da Informação, Biblioteconomia, Ciências Sociais, 

Psicologia, Ciência da Educação, etc.) e torna-se indispensável à compreensão 

destes campos sob os diferentes olhares. As concepções originais sobre um 

determinado assunto, ao serem expostas, são vistas por pessoas distintas, que 

possuem suas próprias compreensões a respeito dos fatos. Noções adquiridas 

sob vivências e meios sociais diferentes e por isso geram diversos pontos de 

vistas. “(...) os conceitos são polissêmicos devido à recepção e às 

interpretações que recebem a partir do momento em que passam a circular.” 

(ABREU, 2005, p. 33). Apesar das divergências há um inegável entrelaçamento 

ntre estes temas, principalmente quando se trata de cultura, identidade 

memória e educação.  

Hall (2003) considera a cultura um dos conceitos mais difíceis para as 

ciências sociais e humanas, e diz que há muitas maneiras de defini-la. De 

forma tradicional e moderna o autor faz as seguintes definições do termo: 

 

In more traditional definitions of the term, culture is said to embody the 
„best that has been thought and said‟ in a society. It it‟s the sum of the 
great ideas, as represented in the classic works of literature, painting, 
music and philosophy – the „high culture‟ of an age. Belonging to the 
same frame of reference, but more „modern in its associations, is the 
use of „culture‟ to refer to the widely distributed forms of popular music, 
publishing, art, design and literature, or the activities of leisure-time and 
entertainment, which make up everyday lives of the majority of „ordinary 
people‟ – what is called the „mass culture‟ or the „popular culture of an 
age‟ (HALL, 2003, p.2).

1
 

 

As Ciências Sociais adotam uma concepção de cultura definida por Hall 

(2003), como antropológica, porém com uma ênfase sociológica. “[...] the word 

„culture‟ is used to refer to whatever is distinctive about the „way of life‟ of a 

people, community, nation or social group.” Então, “ [...] Alternatively, the word 

can be used to describe the „shared values‟ of a group or of a society – which is 

like the anthropological definition, only with a more sociological emphasis.”  

                                                 
1
tradução:  Nas definições tradicionais do termo, “cultura” é vista como algo que engloba “o que 

de melhor foi pensado e dito” numa sociedade. É o somatório das grandes ideias, como 
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(HALL, 2003, p 2.)2. “A cultura é de fato um sistema fechado de características 

que distingue uma comunidade de outra;” (BAUMAN, 2012, p. 125). Nesse 

sentido os traços culturais diferenciam um povo, uma comunidade, uma nação 

ou um grupo e através deles podemos definir as diversas identidades inseridas 

nas sociedades. 

A identidade é um tema bastante discutido nos diversos campos 

científicos que alimentam o universo informacional na pós-modernidade. Para 

Hall (2006), no final do século XX as estruturas das sociedades sofreram 

mudanças que fragmentaram as fontes sólidas de localização dos sujeitos na 

sociedade, no que se refere às representações de cultura de classe, gênero, 

sexualidade, etnia e nacionalidade e acarretam em mudanças que abalam até 

mesmo a nossa identidade pessoal. 

 A ideia de identidade unificada sofre críticas em diversas áreas 

disciplinares (Filosofia, Psicanálise, etc.). Enquanto as teorias pré-modernistas 

celebram a existência de um eu performativo, considerando desnecessários os 

conceitos étnicos, raciais e nacionalistas da identidade cultural e da “política de 

localização”, surgem concepções “imaginativas e radicais” a respeito da 

identidade e da subjetividade (HALL, 2000).  

A formação identitária é resultante de ocorrências vividas por intermédio 

do tempo, do espaço e do movimento (DIEHL, 2002). Os aspectos 

socioculturais iniciados a partir de migrações ocorridas há milênios em diversas 

partes do globo trouxeram para outras terras traços culturais que se misturaram 

aos costumes nativos e se fundiram em um só. Raças, cores, línguas e credos 

que se manifestam em ritos e tradições que trazem intrínsecas em si traços 

distintivos que nos tornam únicos em meio a uma diversidade cultural global. 

 Esse conceito de formação estruturante da identidade é definido de 

forma clara por Silva (2000 Apud CRAVO, 2006, p.44) quando este diz que 

[...] A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. 
A identidade tampouco é, homogenia, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. [...] a identidade é uma construção, um efeito, um 
processo de produção, uma relação, um ato performativo. A 
identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsciente, 
inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 
narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 

                                                 
2“[...] a palavra “cultura” se refere a tudo o que é distintivo sobre o meio de vida de uma pessoa, 
comunidade, nação ou grupo social.” então [...] Alternativamente, a palavra cultura, pode ser 
usada para descrever os „valores compartilhados‟ por um grupo ou uma sociedade - A 
definição antropológica enfatizada de forma sociológica” (HALL, 2003, p 2, tradução nossa). 
 



35 

 
identidade tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 
2000, apud CRAVO, 2006, p. 44). 

 

 Hall (2000) diz que devemos buscar a existência de rasuras que 

justifiquem a crítica desconstrutiva dos conceitos e indique que estes não 

servem mais porque foram dialeticamente superados. Porém se não o foram e 

“não existem outros conceitos, inteiramente diferentes, que possam substituí-

los, não existe nada a se fazer senão continuar a se pensar com eles.” [...] “A 

identidade é um desses conceitos que operam “sob rasura”, no intervalo entre 

a inversão e a emergência. “Uma idéia que não pode ser pensada da forma 

antiga, mas sem a qual certas questões-chaves não podem ser sequer 

pensadas.” (HALL, 2000, p.104). 

Devemos considerar a flexibilidade dos conceitos no que se refere a 

identidade e nos apropriar de todos os discursos relevantes, sem nos 

limitarmos a nenhum deles, pois, segundo Hall (2000, p.105) “trata-se de um 

campo semântico demasiadamente complexo [...].” Dessa forma, 

respeitaremos as contribuições das diversas áreas do conhecimento que 

venham a agregar informações referentes à identificação, desde que estas 

sejam pertinentes ao campo de estudo, sem, contudo, esquecer dos fatores 

externos que contribuem para a formação da identidade, tendo em vista a 

consciência da ligação existente tanto com questões culturais pertinentes à 

memória individual e coletiva, quanto às questões de educação.  

A educação está presente na vida da humanidade desde o começo da 

existência humana. Segundo Bauman (2010), a história da educação conheceu 

muitos momentos críticos nos quais ficava evidente que premissas e 

estratégias já testadas e aparentemente confiáveis não davam mais conta da 

realidade e exigiam revisões e reformas. 

A sociedade capitalista fragmenta as práticas educativas estabelecidas 

pela coletividade e a “exploração de uma classe sobre a outra provoca um 

abismo entre a vida material e a vida intelectual.” (CASTRO, 2017, p. 13). 

Omonte (2003), Kauark (2008) e Marcelino (2007) discordam desse autor e 

consideram que a educação é o bem mais precioso de uma sociedade. 

Omonte (2003) e Kauark (2008), afirmam que esse “abismo” pode ser 

superado através da educação. Para estes autores, é através da educação que 

as pessoas proverão as suas necessidades e serão aceitas socialmente, pois é 

através da educação que o sujeito tem acesso aos “bens intelectuais e 
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culturais, essenciais para o exercício pleno da cidadania e para a superação do 

fosso das desigualdades” (OMONTE, 2003, p. 15). Seguindo este raciocínio 

Kauark diz que: 

La educación transforma la vida de las personas y desarolla el lado 
humano que facilita alcanzar el éxito y que pode modificar toda una 
sociedad. Esa transformación ocurre a través de los saberes 
construidos em el cotidiano y que son socializados em los diversos 
grupos de los caules el hombre forma parte ganando múltiples 
dimensiones Bio-psico-sociales (KAUARK, 2008, p. 17).

3
 

 
Esses saberes são construídos através da experiência de vida dos 

sujeitos. Marcelino (2007) considera a educação um dos bens simbólicos mais 

preciosos. Diz que os patrimônios imateriais das sociedades colaboram com o 

processo educativo dos grupos. O jogo, a brincadeira, a festa, o passeio, a 

viagem, o esporte e também as diversas formas de arte como a pintura, a 

escultura, a literatura, a dança, o teatro, a música, o cinema, são bens 

imateriais que contribuem para a formação social e intelectual dos sujeitos. 

Segundo Farias (2012): 

O conceito de patrimônio está fundamentado nos valores simbólicos 
que irão caracterizar o bem cultural como único, evocando não 
apenas sua história, mas também sua memória e sua cultura para os 
contemporâneos ou os seus descendentes. Esses valores são 
atribuídos ao patrimônio cultural por meio das práticas sociais, 
englobando os símbolos, as relações sociais, a identidade e a 
memória (FARIAS, 2012, p. 8). 

 
 Pesquisadores são de opinião que educação tem uma relação de 

dependência com a memória. Segundo Campos (1984) é através da memória 

que temos a possibilidade de guardar os conceitos necessários para a 

atividade mental. A autora alerta para o fato de que não podemos nos ater 

somente a suas funções de fixação, retenção, evocação e reconhecimento 

para alcançarmos o aprendizado ideativo. Afirma ainda que esta possibilita a 

memorização dos conceitos necessários às atividades mentais e é necessária 

à sua intervenção para que haja raciocínio e generalização. De acordo com a 

autora, a memória, através da evocação, nos faz recordar dos fatos passados, 

porém, quando ocorrem situações desagradáveis o organismo desenvolve 

mecanismos de alto-defesa que nos faz esquecê-las. As afirmativas indicam 

                                                 
3A educação transforma a vida das pessoas, desenvolve o lado humano, facilita alcançar o 
êxito e pode modificar toda uma sociedade. Essa transformação ocorre através dos saberes 
construídos no cotidiano, que são socializados nos diversos grupos dos quais o homem faz 
parte, ganhando múltiplas dimensões Bio-psico-sociais (KAUARK, 2008, p.17, tradução nossa).  
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que a evocação está diretamente ligada às condições emocionais do sujeito e 

dependendo como este se encontre pode ocorrer o esquecimento dos fatos.  

A memória é responsável pelo armazenamento das lembranças de 

infância, dentre estas estão às festas. Descritas por Farias (2012) como “[...]  

fenômenos primordiais e indissociáveis da civilização” justifica o modo dizendo 

que nas festas “[...] os homens sempre alcançam os mais altos níveis de 

sociabilidade”, ocorrem na maioria dos casos, desde os primeiros meses de 

vida, principalmente quando se trata de ritos religiosos:  

 

Toda festa, mesmo que puramente leiga por suas origens, tem certos 
traços da cerimônia religiosa, pois sempre tem por efeito aproximar 
os indivíduos, pôr em movimento as massas e suscitar, assim, um 
estado de efervescência, às vezes até de delírio, que não deixa ter 
parentesco com o estado religioso. O homem é transportado fora de 
si, distraído de suas ocupações e preocupações ordinárias. Por isso, 
observam-se em ambos os casos as mesmas manifestações: gritos, 
cantos, música, movimentos violentos, danças, busca de estimulantes 
que elevem o nível vital, etc. (DURKHEIM, 1996, apud FARIAS, 2012, 
p.10). 

 
 Concordamos com Durkheim (1996) quando ele atribui à religião a 

origem das festas e reforçamos esta opinião dizendo que as festas estão 

presentes em nossa vida desde o momento do batismo; aniversários de meses, 

de um ano [...] festinhas de São João, Natal, etc. Dentre estas festas 

destacamos o batismo, que é uma das primeiras a definir traços de nossa 

identidade, na maioria das vezes imutável, que decidirá a religião que 

seguiremos pelo resto de nossas vidas.  

 Segundo Ferreira (2004, p.170) o Batismo é um “Sacramento da igreja 

católica, no qual a ablução, a imersão ou a simples aspersão com água 

significa purificação [...]. Ato de dar nome a uma pessoa ou coisa. [...]”. 

Independente da epistemologia da palavra e sem consultar o dicionário 

afirmamos com o nosso conhecimento empírico que batismo é sinônimo de 

festa, reunião de amigos e muita comida boa. Esse ritual geralmente não é 

retido na memória por acontecer quando ainda somos bebê, mas o ato, 

principalmente quando realizado em jovens de outras fés cristãs (ou não), 

deixam marcas profundas, pelo grau de importância a ele atribuído e pela 

animada celebração, com comida, bebida, boas conversas e brincadeiras em 

companhia dos familiares e amigos. Dentre as festas mais memoráveis estão 

os aniversários, festejos juninos e natalinos. Estas memórias podem ser 

consideradas patrimônio imaterial pelo fato de fazer parte da memória coletiva. 
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Neste sentido, os patrimônios culturais conduzem a prática do 
reconhecimento dos símbolos, das vivências e da memória 
experimentadas pelos grupos sociais. Sua valorização é dada a partir 
das atividades de representação, ressignificação e do resgate da 
memória coletiva para com o sujeito que se constitui como produto e 
produtor deste patrimônio que é material e imaterial (FARIAS, 2012, 
p. 9). 

 
As representações criadas a partir da relação existente entre educação, 

cultura e memória são possíveis graças à informação. A aquisição da 

informação, seja ela de maneira formal ou informal, é essencial para que o 

sujeito produza sua identidade. Segundo Gregolin (2008, p. 83), o processo de 

formação da identidade “se desenvolve e se transforma com a História” e se 

manifesta por meio da linguagem, de diferentes manifestações culturais, por 

valores e símbolos. Pimenta, et al (2003) opina que: 

 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio 
daquele. Conhecer implica um segundo estágio, o de trabalhar com 
as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-
as. O terceiro estágio implica a inteligência, a consciência e a 
sabedoria. [...] E é nessa trama que se podem entender as relações 
entre conhecimento e poder (PIMENTA, et al, 2003, p. 269).  

 

A alegação de que há uma relação intrínseca entre conhecimento e 

poder e sendo a informação detentora dos quesitos necessários para a 

aquisição desse recurso, esta passa a ser manipulada, quando vista como 

ameaça por aqueles que impõem empecilhos à sua divulgação. O pensamento 

da autora não poderia ser melhor traduzido do que nesse texto: 

 

A informação confere vantagens a quem a possui, senão as 
sociedades não se armariam contra a divulgação de informações, 
nem as manipulariam. O acesso a informação não se dá igualmente a 
todos os cidadãos. É preciso informar e trabalhar mais as 
informações, para se construir a inteligência. Mas a inteligência pode 
ser cega e isso afeta o poder do conhecimento, uma vez que o poder 
não é intrínseco àqueles que produzem conhecimento, senão que 
àqueles que controlam os produtores e os processos de produção do 
conhecimento. Um enorme poder flui do conhecimento, mas não 
daqueles que o produzem. Portanto, não basta produzir o 
conhecimento, é preciso produzir as condições de produção do 
conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar consciente do poder 
do conhecimento para a produção da vida material, social e 
existencial da humanidade (FOLHA DE S. PAULO, 1993, apud 
PIMENTA, 2003, p. 269). 

  

O acesso à informação é um fator de empoderamento social.  O 

surgimento da escrita e posteriormente da imprensa torna um desafio reunir a 
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quantidade de produções provenientes dos diversos campos de estudo.  A 

memória limitada do homem levou a criação de memórias artificiais e, para 

evitar que muito do conhecimento humano fosse relegado ao esquecimento, 

com o tempo foram criadas instituições (arquivos, bibliotecas e museus) com o 

objetivo de preservar os registros e facilitar o acesso aos documentos nos 

diversos suportes do conhecimento. A Arquivologia, a Biblioteconomia e a 

Museologia surgiram posteriormente devido à necessidade de se desenvolver 

práticas de conservação e acesso a esses registros.  Oliveira e Rodrigues 

(2011) afirmam que,  

[...] essas disciplinas estabelecem diretrizes e parâmetros para as 
práticas profissionais relacionadas aos registros de memória - no 
caso, os documentos – e reconhecem a função social desempenhada 
por seus profissionais na sua preservação e divulgação (OLIVEIRA E 
RODRIGUES, 2011, p. 311). 

Dessa forma, refletimos sobre a contribuição da Biblioteconomia para a 

organização e representação do conhecimento produzido, e a necessidade da 

atuação dos profissionais da área que vem aumentando com os avanços 

tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, tendo em vista o fluxo intenso de 

informações que são produzidas e disponibilizadas a cada segundo. Elliot 

(2014, p. 32) faz considerações sobre a utilização em massa dessas 

tecnologias e sobre a relevância que tem os mecanismos de busca em 

ambiente virtual para a recuperação da memória, ou melhor, das “lembranças 

dos conteúdos que lá estão”.  O acesso e processamento desses conteúdos 

geram conhecimentos capazes de trazer transformações que venham a 

beneficiar a humanidade. Esse acervo, porém, pode ser perdido se não houver 

uma forma adequada de recuperação e disseminação nos meios sociais, 

educacionais e de comunicação.  

A informação é pensada no cotidiano da sociedade contemporânea, 
em especial nas atividades de educação e comunicação. Ainda nessa 
direção de estabelecer um nexo entre informação e história, trazendo 
de volta o passado, vivendo o presente sem deixar escapar as 
perspectivas de futuro. (ELLIOT 2014, p. 34).  

Nesse contexto se faz necessário que haja a organização do 

conhecimento que tem como fonte as memórias dos idosos da comunidade 

rural do Sítio Serra da Minguiriba, para que esse possa ser adequadamente, 

organizado, representado e preservado para que as futuras gerações tenham 
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acesso ao legado intelectual de seus antepassados e possam alicerçar seus 

passos na construção do futuro. Elliot (2014) faz a seguinte reflexão: 

O campo da Ciência da Informação (CI) encontra-se diante de um 
desafio de oferecer para a sociedade, estrutura de acesso à 
informação com a rapidez e eficiência nos modelos das tecnologias da 
informação e comunicação, regulamentada pelos aspectos teóricos que 
envolvem a CI, ou seja, identificar, selecionar e sintetizar a informação 
para organização, uso e recuperação (ELLIOT, 2014, p. 35). 

 
Reforçamos mais uma vez a opinião, delegando responsabilidades ao 

exteriorizar que cabe ao curso de Biblioteconomia, junto a outros campos 

interdisciplinares como Arquivologia e Museologia, um importante papel no 

processo da preservação da memória, considerada por Conceição (2014, p.48) 

“um suporte social” e “não apenas um elemento de louvação do passado”, 

quando se tornam responsáveis por capacitar profissionais aptos a selecionar 

organizar tratar e disseminar o fluxo intenso de produções que chegam ao 

mercado através das áreas agregadas a Ciência da Informação. 

Portanto, concluímos que a informação serve de suporte para o tripé, 

educação, cultura e memória e fundamenta a sociedade do conhecimento que, 

quando trabalhada adequadamente, atribui poder aqueles que o detêm além de 

gerar transformações e trazer mudanças ao contexto social em que está 

inserido, para tanto, é necessário que o ensinar e o aprender andem juntos e 

que a informação seja disseminada e transformada em conhecimento e 

mediado pelas ações da Ciência da Informação da Biblioteconomia, sendo 

esse segundo campo, na concepção de Araújo (2013, p.56) “amplo e 

abrangente, abarcando diferentes questões, aspectos, problematizações”. Essa 

diversidade torna a área plural, dinâmica e complexa e flexível e, em suas 

escolhas e princípios seculares, engloba novas abordagens e se adapta as 

temáticas apresentadas pela história, cultura, epistemologia e tecnologia na 

contemporaneidade. 
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3.1 MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA 

Não há memória sem aprendizado, 
nem há aprendizado sem experiências. 

Izquierdo (2011). 

 

Reconstituir fatos do passado é um desafio real, porém possível quando, 

através da metodologia da história oral, reunimos histórias de vida através dos 

testemunhos individuais de colaboradores que partilham experiências comuns 

dentro de um mesmo espaço e tempo criando elos capazes de fazer reter na 

mente acontecimentos importantes para a detentora da lembrança, para o 

grupo e para a comunidade.  

A memória individual e coletiva desses sujeitos, analisadas à luz do 

conhecimento histórico oficial, nos permite contribuir com registros inéditos da 

memória de um povo, antes ignorada pela história oficial, segundo Bosi (1984), 

 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 

conhecemos pode chegar pela memória dos velhos. A conversa 

evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: 

repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das 

paisagens caras, pela desaparição dos entes amados, é semelhante 

a uma obra de arte (BOSI, 1984, p.82). 

Mario Vargas Llosa diz, em Brait (2008, p.9) que, “A memória é uma 

verdadeira armadilha: corrige, sutilmente acomoda o passado em função do 

presente”. Torna-se um desafio inconsciente reconstituir acontecimentos do 

passado mesmo quando não há um longo espaço de tempo separando os 

acontecimentos. Quando os fatos aconteceram num tempo distante no 

passado, além da distância temporal ainda há as mudanças espaciais que 

contribuem para que haja confusões mentais quando tentamos reconstituir a 

história do que já passou, pois “se o que vemos hoje toma lugar no quadro de 

referências de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se 

adaptam ao conjunto de nossas percepções do presente” como se 

estivéssemos diante de muitos testemunhos. (HALBWACHS, 2004, p.29). 

Podemos reconstruir um conjunto de lembranças de maneira a reconhecê-lo 

porque eles concordam no essencial, apesar das divergências. 

Repensando a literatura consultada em analogia ao conteúdo 

investigado, trazemos como exemplo ilustrativo do parágrafo anterior as 

mudanças que ocorreram durante esse século no Sítio Serra da Minguiriba. Um 

morador que tenha passado toda a infância, adolescência e parte da vida 
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adulta no local e, em busca de melhoria de vida, tenha mudado para a cidade 

grande, como é comum acontecer e, ao passar muitos anos retorne de visita à 

comunidade, irá certamente encontrar muitas diferenças, tanto nos espaços 

físicos, quanto no aspecto físico das pessoas que permaneceram na 

comunidade que, certamente sofreram mudanças com a ação do homem (em 

relação ao ambiente) e do tempo. As diferenças, embora existam, não o farão 

desconhecer a localidade nem as pessoas e em pouco tempo as lembranças 

antigas e as atuais se enquadrarão e passarão a concordar também no 

presente. 

Os elementos que constituem a memória, individual ou coletiva são 

construídos por acontecimentos que vivemos pessoalmente ou por outros que 

compartilhamos nas vivências com grupos ou com a comunidade ao qual 

pertencemos. Não é necessário que tenhamos vivido todos os acontecimentos 

que permeiam o imaginário coletivo. Às vezes é impossível saber se 

participamos ou não. “Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos 

por tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-

tempo de uma pessoa ou de um grupo” (POLLAK,1992, p. 2). Testemunhos 

presentes não são suficientes para confirmar as nossas lembranças. Uma 

pessoa ou um grupo de pessoa podem lembrar nitidamente de acontecimentos 

aos quais estivemos presentes, o que fizemos e o que dissemos palavra por 

palavra sem que, contudo, nos lembremos de nada do ocorrido. Halbwachs 

(2004). 

Em Bauman (2005, p.54) o jornalista Benedetto Vecchi, ao tratar do 

tema identidade em tempos de globalização, compara as biografias com 

quebra-cabeças de soluções difíceis e mutáveis, considerando problemático 

não a individualidade do sujeito, porém a forma como estes se adaptam a esta 

realidade. 

[...] com a globalização, a identidade se torna um assunto acalorado. 
Todos os marcos divisórios são cancelados, as biografias se tornam 
quebra-cabeças de soluções difíceis e mutáveis. O problema não são 
as peças individuais desse mosaico, mas como elas se encaixam 
umas nas outras.  

  

 Concordamos com Vechi ao admitirmos que os avanços tecnológicos 

trouxeram consequências irrevogáveis para a humanidade e transformaram  o 

seu modo de pensar, viver e agir. Não consideramos a situação um problema 
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difícil quando refletimos sobre a história da humanidade e o modo de 

adaptação a situações climáticas e conflituosas que, com o tempo, os tornaram 

aptos a superar as dificuldades e a se reconstruir de forma a garantir a 

sobrevivência  da espécie. Bauman (2005, p.54), porém, discorda do jornalista 

e manifesta sua opinião: 

 

Receio que a sua alegoria dos quebra-cabeças seja apenas 
parcialmente esclarecedora. Sim, é preciso compor a sua identidade 
pessoal (ou as suas identidades pessoais?) da forma como se 
compõem uma figura com as peças de um quebra-cabeça, mas só se 
pode comparar a biografia como um quebra-cabeça incompleto, ao 
qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas) [...]. 

 
Bauman (2005) esclarece que um quebra-cabeça comprado em uma loja 

vem completo, com o resultado final estampado na caixa mostrando o destino 

final do jogo, e, caso faltem peças podemos voltar na loja e pegar o nosso 

dinheiro de volta. No que se refere à identidade, possuímos peças que nos dão 

uma ideia do todo,  mas não temos nenhuma pista sobre as peças finais, se 

possuirmos as peças certas e se a montagem realizada nos levará ao resultado 

final. O raciocínio usado para solucionar um quebra-cabeça é racional, e a 

construção da identidade segue uma lógica objetiva: “descobrir o quão atraente 

são os objetivos que podem ser atingidos com os meios que se possui” 

(BAUMAN, 2005, p. 55). 

Aproveitamos o exemplo do autor para levarmos o nosso raciocínio além 

das biografias individuais e das relações existentes entre a identidade e a 

memória; tendo em vista que as nossas memórias nunca são completas. Há 

uma seleção natural do que deve ou não ser preservado no inconsciente. 

Algumas situações podem ser lembradas ao serem evocadas, enquanto outras 

necessitam de testemunhos que nos ajudem a recuperar, e nem sempre há 

essa possibilidade. Às vezes, nem sabemos que essas lembranças existem e 

algo além de nossa vontade traz de volta momentos e acontecimentos; um 

cheiro, uma comida, uma cena de um filme, uma paisagem. Halbwachs (2004) 

é de opinião que:  

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não 
basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é 
preciso que elas não tenham deixado de concordar com as memórias 
deles e existem muitos pontos de contato entre uma e outras para 
que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída 
sobre uma base comum. Não basta reconstituir pedaço a pedaço a 
imagem de um acontecimento do passado para obter uma lembrança. 
É preciso que esta reconstrução funcione a partir de dados ou de 
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noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos 
outros, porque elas estão sempre passando destes para aquele e 
vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e 
continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo 
grupo. Somente assim podemos compreender que uma lembrança 
seja ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída (HALBWARCHS, 
2004, p. 39). 

 
Izquierdo (2011) conecta visivelmente os conceitos de memória e 

identidade ao dizer que nós somos o que lembramos. Os acontecimentos da 

nossa vida, o contato com as outras pessoas, ou seja, as nossas experiências 

individuais e coletivas são responsáveis pela formação de nossa identidade 

que em tempos de globalização encontram-se fragmentadas. 

Se recorrermos apenas à memória individual, obteremos somente a 

constituição de uma biografia. Individualmente somos incapazes de reter fatos 

que possibilitem a recriação da história da comunidade. Precisamos de vários 

testemunhos, ou seja, da memória coletiva para alcançar tal feito. É importante 

buscar, inclusive, na historiografia oficial e em fontes bibliográficas que de 

alguma forma contribuam com os nossos objetivos e nos ajude a complementar 

as lacunas encontradas nesta reconstituição.   

A linguagem escrita é inacessível para os moradores mais velhos da 

comunidade, quase que em sua totalidade composta por ágrafos4. Em algumas 

esferas sociais, é somente a fala que faz a interação comunitária ou familiar. As 

famílias mais antigas do Sítio Serra da Minguiriba não tiveram acesso à 

educação formal e, através da oralidade, algumas histórias foram passadas de 

pais para filhos, com o objetivo de exercer o controle e de transmitir valores 

para a família.  

A história do Sítio Serra da Minguiriba, pelo fato de nunca ter sido 

escrita, depende das informações repassadas através das gerações e serão 

essas memórias que nos ajudarão a reconstituir os passos dessa comunidade 

através do tempo. 

 Temos como recurso principal o discurso para, através da metodologia 

da história oral, realizarmos a nossa pesquisa. A história oral encontra 

resistência por parte da Ciência pelo fato desta negar-se a aceitar a 

historicidade dos relatos dos sujeitos por estes não terem sido comprovados. 

Não estamos, porém, buscando nas falas dos moradores do Sítio Serra da 

Minguiriba, a verdade em termos científicos e sim, a verdade em que cada um 

                                                 
4
 Forma atualizada da palavra analfabeto. 
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acredita e elegeu para fazer parte de sua história. A verdade está no que eles 

dizem, pois, para Foucault (1999, p. 15), “a verdade se deslocou do ato 

ritualizado eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu 

sentido, sua forma, seu objeto, sua relação, a sua referência”. 

 A par da relevância que tem os relatos dos moradores da comunidade 

do Sítio Serra da Minguiriba para a história e para a construção e manutenção 

das riquezas intelectuais de sua gente, defendemos a importância de que se 

registrem fatos que, de outra forma, se perderiam com o tempo e assim 

contribuímos para a manutenção da história dos museus vivos5 espalhados 

pela sociedade Minguiribense. 

  

                                                 
5
 Ao utilizarmos a expressão museus vivos nos referimos ao conhecimento armazenado pelos 

idosos através das experiências compartilhadas com a comunidade no decorrer dos tempos, 
no mesmo sentido em que Elliot (2015) os nomeia de homens-livros; por serem a 
representação viva da memória do seu povo, carregando conhecimentos passado de geração 
em geração, há mais de um século, através da oralidade. 
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4 MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO 

MINGUIRIBA 

 

O objetivo dessa sessão é investigar as práticas de representação oral, 

através de entrevistas realizadas com alguns moradores remanescentes das 

famílias de romeiros, em fuga das secas que assolaram o nordeste no século 

XVII, povoaram a Chapada do Araripe a partir do ano de 1904.  

A memória coletiva é capaz de unir acontecimentos e características 

identitárias, que, embora fragmentadas, tornam possível a recuperação dos 

fatos que compõem a história de comunidades isoladas e ignoradas pela 

historiografia oficial. Através das entrevistas realizadas com remanescentes 

das famílias fundantes foram evocadas lembranças de acontecimentos do 

passado e do presente que serviram de base para a reconstituição da história 

local.  

 

4.1 O SÍTIO SERRA DA MINGUIRIBA NO CONTEXTO HISTÓRICO DO 

CARIRI 

Assim como o Brasil e o Nordeste, foram os portugueses, baianos e 

sergipanos que colonizaram o Cariri, ao reconhecer na região um ambiente 

propício para se estabelecer uma sociedade. Os índios Cariris, que habitavam 

a região no final do Século XVII, eram descendentes dos primeiros imigrantes 

protomalaios que, navegando pelo pacífico chegaram às costas americanas no 

século IX e X e se estabeleceram ao Sul do Ceará (GIRÃO, 1994).  

Os indígenas foram perseguidos e massacrados, entre 1660 e 1680, por 

colonizadores a serviço da coroa de Portugal. Por essa razão, a localidade 

ficou conhecida como “Vale do Cariri” (FARIAS FILHO, 2007, p. 29). A região 

do Cariri e o sertão dos Inhamuns foram as primeiras localidades a serem 

povoadas no interior do Ceará por oferecer condições favoráveis à expansão 

da pecuária e por possuírem grandes extensões de terra para as pastagens 

dos rebanhos; o que acarretou na ocupação da chapada por grandes fazendas 

de gado. “[...] esse processo não ocorreu rápido nem de forma pacífica. Desde 

o século XVI” houve confronto entre o colonizador e “os povos indígenas que 

habitavam as regiões escolhidas para a criação de gado” (FARIAS FILHO, 

2007, p. 26). 



47 

 
O povoamento da capitania do Ceará, a partir do litoral, continuava 
sendo lento, embora Aquiraz e Russas apresentassem sinais 
promissores. Por isso, D. João IV criou no dia 13 de abril de 1726 a 
Vila do Forte de Nossa Senhora de Assunção. Surgiram, em seguida, 
sempre em direção do interior, as Vilas de Icó (1736), Aracati (1747), 
Crato (1748), [...] Nas últimas décadas do século XVII, antecipando-
se a essas Vilas, o povoamento era, na realidade, na região do Cariri 
e no sertão dos Inhamuns. A futura Vila do Crato seria o primeiro 
grande pólo regional (JUCÁ 1998, apud Queiróz, 2015, p. 289)  
 

 O Vale do Cariri, localizado na Chapada do Araripe no Ceará, rodeado 

de fontes naturais, “onde as águas brotam com abundância dos flancos da 

montanha, formando-se aí um verdadeiro oásis no sertão do Ceará” (FARIAS 

FILHO, 2007, p.33). Este vale deu origem ao Crato, uma das maiores cidades 

da região, cuja história se iniciou a partir da criação da Vila do Crato, que mais 

tarde é emancipada se tornando um dos polos mais importantes do Ceará. 

No dia 24 dias de março do ano de 1844, nasce um dos filhos mais 

ilustres da cidade do Crato: Cícero Romão Batista, que viria futuramente a 

protagonizar um dos papéis mais importantes da história do Cariri. 

 

                                    Imagem 2 - Padre Cícero Romão Batista 

 

Fonte: Caderno Regional/Jornal Diário do Nordeste (2012 apud Elliot 2015, p.49). 

 

Cícero ingressou nos estudos aos seis anos. A vocação religiosa se 

manifestou aos 12 anos. Saiu da cidade natal para estudar em um colégio às 

margens do Rio do Peixe, hoje Cajazeira, Paraíba e seguir a vocação cristã, 
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porém, aos 18 anos, retorna ao Crato devido à morte do pai; uma das 1100 

vítimas da cólera do ano de 1862. Após a morte do pai o padrinho de crisma 

Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, comerciante abastado da região, assumiu 

a responsabilidade pela sua educação formal na Paraíba, Em 1865, aos 21 

anos se matriculou no Seminário da Prainha.  Foi ordenado padre, em 30 de 

novembro de 1870, aos 26 anos, retornou à terra natal e celebrou, no dia  08 

de Janeiro de 1872,  na igreja de nossa Senhora da Penha, a sua primeira 

missa.  Celebrou, no final daquele ano, a convite do coronel Domingos 

Gonçalves Martins, a missa do galo, em uma capelinha erigida em 1827 em 

homenagem a Nossa Senhora das Dores ( LIRA NETO, 2016). 

 

Imagem 3 - Capela de Nossa Senhora das Dores ( época da chegada de Cícero) 

 
Fonte: Lira Neto (2016, p. 49) Créditos da obra: Assunção Gonçalves 

 

A obra de Assunção Gonçalves representa a época em que Padre 

Cícero chegou ao Juazeiro. A capela de Nossa Senhora das Dores é retratada 

como uma pequena construção à direita da obra. Em 1872, Dom Luiz o 

nomeou, oficialmente, capelão da igrejinha. Contagiado pelas ações de 

Ibiapina, Padre Cícero recrutou Beatos e beatas para trabalhar com ele, a 

serviço de Deus.   
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Imagem 4 - Pés de Juazeiro 

 
Fonte: Lira Neto. (2016, p. 49) créditos da obra: Assunção Gonçalves 

 
Na segunda imagem, em 1968, a artista representa frondosos pés de 

juazeiro no entorno dos quais começa a edificação da cidade de Joazeiro, 

época em que o jornal A Voz da Religião no Cariri cita a chegada da primeira 

leva de romeiros para a região, ao noticiar que a água de uma fonte situada na 

Chapada do Araripe, na cidade de Barbalha, ao ser benta pelo padre Ibiapina, 

se tornava milagrosa. Neste lugar foi erguida uma capela em honra ao Bom 

Jesus dos Pecadores.  

Quando Ibiapina deixa a região, no final de 1872, Dom Luiz assume a 

direção de uma Casa de Caridade que aquele havia fundado na tentava de 

“civilizar o povo e o clero do Cariri” (Lira Neto,2016, p. 52) que estavam 

contagiados pelo catolicismo popular. O bispo hospedou-se na casa do Coronel 

Alves Pequeno, que como agrado fez a doação do terreno onde foi construído 

o Seminário São José. Os alicerces da obra foram construídos com a ajuda de 

um grupo numeroso de romeiros trazidos do Juazeiro pelo Padre Cícero. 

Em 1875, com apoio do bispo, Cícero inicia a construção da igreja de 

Nossa Senhora das Dores, para dá suporte ao número de fiéis que passara a 

frequentar a missa no lugarejo. A obra teve que ser adiada por dois anos 

devido à seca que assolou o sertão entre os anos de 1877 e 1879, considerada 
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“uma das mais dramáticas secas da história” do Nordeste (LIRA NETO, 2016, 

p. 55). 

A fé justifica a vida e a morte no sertão, pois “Deus determina a chuva e 

a estiagem” Tolovi (2017, p.50) e, também, representa esperança e força na 

luta pela sobrevivência dos nordestinos que, em fuga da miséria e do 

sofrimento se entregam aos ritos da religiosidade popular ao mesmo tempo em 

que buscam abrigo longe da terra natal. Uma epidemia de varíola chega junto à 

falta de água e de comida. Ocorrem 180 mil mortes na região. Fortaleza com 

cerca de 30.000 habitantes recebeu, em um único dia, 200 mil retirantes. O dia 

10 de dezembro ficou conhecido como dia dos mil mortos. 1004 cadáveres 

deram entrada no cemitério local.  Não foi contabilizado o número de corpos 

espalhados no entorno da cidade, nas matas e nas valas que, na 

impossibilidade de serem enterrados, foram abandonados para banquete de 

cães e urubus. (TOLOVI, 2017) 

 Com o fim da seca, em 1880, em regime de mutirão, Padre Cícero 

reiniciou as obras da construção da capela de Nossa Senhora das Dores que 

ficou pronta em 1884. Cinco anos depois, na sexta feira da quaresma, 1º de 

março de 1889, o acontecimento de um suposto milagre: uma hóstia 

consagrada pelo Padre Cícero transforma-se em sangue na boca de Maria de 

Araújo, beata, negra, pobre e analfabeta que residia na cidade de Joazeiro, 

chamou a atenção da igreja e da imprensa cearense. Passou a circular, no sul 

do Ceará, um panfleto rodado numa tipografia de Caicó, Rio Grande do Norte, 

com o título de “Os milagres do Joaseiro ou Nosso Senhor Jesus Cristo 

manifestando sua presença real no divino e adorável sacramento da 

Eucaristia”. O livreto afirmava que Maria de Araújo, durante a comunhão, 

derramara o sangue de Cristo. Logo, jornais de outros estados também 

publicaram o ocorrido (LIRA NETO, 2016, p.93). 

 O episódio atraiu milhares de romeiros que procuravam fugir dos 

flagelos da seca, para o Joazeiro e desencadeou um dos maiores fenômenos 

de romarias do país. Muitos emigrantes ficaram definitivamente na região. 

Ocuparam primeiramente as encostas próximas as fontes naturais e em 

seguida a Chapada do Araripe, preferencialmente, onde havia possibilidade de 

obter água através das cacimbas6. (Silva Neto, 2013).  

                                                 
6
 Cacimba: buraco cavado com a finalidade de encontrar água potável para o abastecimento 

em regiões secas. O costume  típico do Nordeste. 
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Mas foi em 7 de julho, um domingo que marcava o ápice da tradicional 
festa cristã do Precioso Sangue, que Juazeiro assistiu pela primeira 
vez à chegada maciça e ordenada de milhares de peregrinos. Foi a 
primeira de todas as romarias. Naquela manhã, cerca de 3 mil pessoas 
- quase dez vezes a população do lugarejo - apilharam-se nas estreitas 
e diminutas ruelas do local (LIRA NETO, 2016, p. 66).  

 

Em 1890, vindo da Paraíba, chega a Juazeiro do Norte, aos 20 anos de 

idade a lendária figura do Beato José Lourenço, que se estabeleceu, entre as 

décadas de vinte e trinta, em terras arrendadas no Sítio Baixa Danta. O beato 

havia sido escolhido como pessoa de confiança do padre para organizar uma 

comunidade de camponeses composta por romeiros que chegavam a Juazeiro 

do Norte (LIRA NETO, 2016). 

Entre os anos de 1890 e 1891, a igreja envia especialistas para avaliar o 

fenômeno do suposto milagre de Maria de Araújo, que voltou a se repetir 

regularmente. Entre o dia 9 de setembro e 13 de outubro de 1891, os padres 

concluem em relatório que os milagres não são de origem humana. Porém, em 

quatro de abril de 1894 a Congregação do Santo Ofício, após analisar um 

dossiê enviado por Dom Joaquim, julga os milagres falsos e supersticiosos e 

um o “abuso a Santíssima Eucaristia”. O bispo tenta silenciar o caso. Em carta 

ao Padre Cícero, D. Joaquim ordena a suspensão das romarias e a queima de 

todos os documentos e dos panos ensanguentados e a retratação pública e 

escrita de todos os padres que apoiaram o movimento. O Padre Cícero se 

recusa a declarar que havia sido enganado pelas beatas. Em contrapartida, em 

cinco de abril de 1896, é proibido de celebrar missas. No fim deste ano, sofre 

uma tentativa de assassinado, cuja culpa é atribuída pelo povo à igreja oficial 

de Crato (LIRA NETO, 2016). 

 O Santo Ofício exila o Padre Cícero do Juazeiro e, por sugestão de D. 

Joaquim, a Sagrada Congregação o convida a ir para a Roma. Há diversas 

audiências com a congregação do Santo Ofício que conclui a investigação  

decretando que o Padre Cícero ficaria proibido de “falar  ou escrever sobre as 

coisas de Joazeiro [...]”, lhes devolve o direito de celebrar missas sem, 

contudo, poder pregar a palavra de Deus, confessar e dá direção as almas 

“sem especial licença do Santo ofício” e aconselhou que o Bispo mudasse suas 

atitudes para com os romeiros e encaminhasse um sacerdote para o lugar e, se 

possível o Pe. Cícero fosse transferido para outra Diocese (GUIMARÃES, 

2011, p. 94-95).  
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 O reverendo retorna a Juazeiro em setembro de 1898, antes, 

apresenta-se ao Bispo de Fortaleza, reafirma sua obediência aos decretos e 

pede autorização para voltar a celebrar missas no Vilarejo. A solicitação é 

negada sob o pretexto de que o decreto ainda não havia chegado de Roma. 

“Pe. Cícero retorna ao Crato onde permanece até março de 1889, à espera da 

licença de D. Joaquim” (Guimarães, 2011, p.95) que se mantém irredutível, não 

acata a proposta do Santo ofício e, entre janeiro de 1894 e dezembro de 1916, 

Padre Cícero, afastado da igreja, (embora nunca tenha abandonado a batina) 

após 10 anos de neutralidade retorna para Juazeiro em 1º de março de 1889 e, 

para ajudar o seu povo que sofre com os martírios da seca ingressa na política. 

 Milhares de romeiros Chegam ao Juazeiro em busca da ajuda do 

“padim”. Entre os anos de 1900 e 1908 Padre Cícero fechou um acordo com o 

governo estadual e com os municípios vizinhos e arrendou dezenas de léguas 

de terras devolutas e férteis das encostas inexploradas da Chapada do Araripe 

para onde enviava caravanas de “afilhados” e assim absorver a mão de obra 

menos qualificada que chegava a Juazeiro do Norte (NETO, 2016. p. 289). 

Dentre esses grupos chegam os primeiros moradores da comunidade rural do 

Sítio  Minguiriba.  

 O lugarejo de Juazeiro, que paga impostos à cidade de Crato sem ter 

nenhum retorno, resolve, em 1908, pedir autonomia, o que em 1910 se torna 

uma exigência. Padre Cícero ingressa na política em 1911 e se fez nomear 

primeiro prefeito da Cidade, para garantir a ordem, o equilíbrio e o 

desenvolvimento do lugar, que continuava a receber caravanas de romeiros 

cada vez maiores. “Os naturais da terra tratavam os adventícios de fanáticos, 

rabos de cavalo e, mais pejorativo ainda, Romeiros em vez do vocábulo 

português usual, Peregrinos. Somente o Pe. Cícero podia livrar Juazeiro dessa 

divisão.” (Guimarães, 2011, p. 97).  

De acordo com a obra Padre Cícero: Poder, Fé e Guerra no Sertão, de 

Lira Neto (2009). A divisão do Juazeiro ia além do preconceito dos nativos com 

os romeiros. Havia necessidade que houvesse uma real separação da cidade 

de Crato, que só foi conseguida à custa de muita luta. 

 Em 17 de janeiro de 1914, ano que a beata Maria de Araújo, sucumbe 

aos problemas de saúde e vem a óbito, a falta de um acordo satisfatório entre 

as duas localidades eclode e, no dia 23 daquele mês, culmina com a sedição 

de Joazeiro. Floro Bartolomeu, em nome do Padre Cícero reúne uma tropa 
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setecentos e cinquenta homens para a linha de frente da batalha contra a 

cidade de Crato que, com um contingente de apenas sessenta combatentes é 

facilmente vencida. 

Lampião e 49 comparsas foram à Juazeiro ao encontro do “padrinho”. O 

feito deve-se ao fato de que, em 1914, Floro Bartolomeu, convida, em nome de 

Padre Cícero, o “Rei dos Cangaceiros” Virgulino Ferreira, conhecido por 

Lampião, à juntar-se aos mil voluntários que  arregimentara para derrotar o 

governo de Prestes, com a promessa de que este receberia a patente de 

capitão do Batalhão patriótico e assim, no final da batalha, poderia abandonar a 

vida de fora da lei e ser reconhecido como herói nacional.  Duas irmãs de 

Lampião viviam no Juazeiro, sob a proteção do vigário, por quem nutria 

profundo respeito e confiança. Por essa razão o cangaceiro nunca invadira o 

Cariri. 

 A batalha batizada de “Guerra Santa” assume proporções maiores e 

segue em direção a Fortaleza, para derrubar o governo de Prestes. Para evitar 

que a cidade de Juazeiro, que na época contava com trinta mil habitantes, 

enfrentasse a fome, pois, o atual governo, Franco Rabelo, planejava sitiar a 

cidade, policiar todas as entradas e proibir que fosse reabastecida com 

alimentos.  No percurso invade todos os municípios os obrigando a pagar o 

“imposto de guerra”. Porém, antes de chegar à capital, o Ceará é interditado 

pelo Governo Federal e Franco Rabelo é exonerado sendo assim oficializada a 

vitória dos rebeldes do Joazeiro. No mês de maio Floro Bartolomeu recebeu o 

diploma de deputado e Padre Cícero foi eleito Vice-presidente do Ceará.  

Um grupo de cangaceiros penetrou em Fortaleza, cometendo 

atrocidades, fardados como “soldados”, enfrentavam até a guarnição do 

exército. Jagunços empoderados, espalham-se pelo Nordeste. Usavam as 

armas da sedição para a prática dos crimes mais atrozes e Pe. Cícero passa a 

ser acusado de entregar aos cangaceiros.  

 “Lampião queria o dinheiro, as armas e a patente de capitão, tudo 

conforme lhe fora prometido na carta batida à máquina” Lira Neto (2011, p. 

479) e assinada pelo Padre Cícero e segue para Juazeiro. Em 4 de março de 

1926 o padre e o cangaceiro se encontram às 10  da noite, enquanto o vilarejo 

dormia. No “único encontro de que se tem real notícia entre os dois mitos 

exponenciais de toda a história nordestina” Lira Neto (2011, p. 477) e lhe 

entrega um documento lavrado em cartório conferindo ao mesmo “a patente de 
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capitão honorário do glorioso Batalhão patriótico do Juazeiro” Lira Neto (2011, 

p. 479), o mesmo passa a ser conhecido por “Capitão Virgulino”, patente que 

usa até o final da vida, embora não surta efeito e o cangaceiro continue a ser 

perseguido como bandido (LIRA NETO, 2011). 

Em 1915, uma nova seca com proporções catastróficas atinge a região 

Nordeste. “Estima-se que em 1915 oito mil flagelados da seca foram colocados 

em um espaço restrito (Alagadiço), vigiados por guardas, impedindo que os 

mesmos entrassem na capital (Fortaleza)” (TOLOVI, 2017, P. 51). A falta de 

liberdade, de comida e dignidade aliada à proliferação de doenças levaram 

centenas de indigentes à morte.  

Os flagelados pela seca buscavam fugir deste sofrimento, muitas vezes 
fugindo de seu lugar de morada, o que [...] explica o expressivo e 
marcante êxodo, ou movimento migratório Nordestino: dos pequenos 
sítios improdutivos para as grandes fazendas, da “roça” para a cidade, 
de uma região para a outra, do interior para a capital, do nordeste, do 
sudeste, etc. Isso explica o rápido desenvolvimento de alguns centros 
urbanos, como por exemplo, Juazeiro do Norte [...] (TOLOVI, 2017, 
p.51). 

 

Imagem 5 - Vala comum7 e Campo de Concentração no Ceará 

 
Fonte: Tolovi (2017, p. 52-53) 

 

A religiosidade popular e as secas constantes geraram um intenso 

movimento migratório que provocou um crescimento contínuo e desordenado 

de Juazeiro. O povo abandonado pela igreja, busca na religiosidade popular 

forças para sobreviver aos infortúnios que assolaram o Nordeste. Sendo nessa 

                                                 
7
 Vala comum: cova coletiva onde se colocam, ao mesmo tempo, cadáveres de desconhecidos 

que foram vítimas de alguma catástrofe e não podem ser sepultadas individualmente. 
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época arraigada a cultura popular a celebração das Renovações do Coração 

de Jesus, trazida da Europa pelo Pe. Cícero, aos lares caririenses 

(CORDEIRO, 2011).  

Somente em 1917,  a capela do vilarejo recebe o estatuto de paróquia e 

volta a ser assistida pela Igreja Católica. O tempo afastado da Igreja Católica 

cria um elo de ligação entre o povo e a religiosidade popular. Beatos e beatas 

mantém fielmente o costume da realização da Renovação do Coração de 

Jesus nas cidades caririenses e, principalmente na Chapada do Araripe, em 

localidades como o Sítio Minguiriba e Sítio Baixa Danta. 

 Destaca-se nesse contexto a figura do Beato Zé Lourenço, principal 

protagonista da história do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto8 que, segundo 

fontes consultadas, no Sítio Baixa Danta, na Chapada do Araripe, lidera uma 

comunidade de aproximadamente mil e setecentas pessoas, em regime 

socialista. Dentre estes romeiros estava a família de  Antonio Inácio da Silva e 

do falecido esposo de Dona Josefina Vitor, remanescentes  que ainda hoje 

habitam no Sítio Serra da Minguiriba e participaram de nossa pesquisa.  

Segundo o Diário do Nordeste, jornal respeitado na região do Cariri, em 

depoimento, Antônio Inácio da Silva (participantes de nossa pesquisa), conta 

que os romeiros do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto viviam com um grupo 

de aproximadamente 1.700 pessoas, lideradas pelo Beato José Lourenço, com 

a morte do Padre Cícero em 20 de julho de 1934, foram expulsos das terras.  

Em 1936, tendo os soldados na ocasião destruído quase que totalmente as 

residências da localidade, poupando somente a igreja e uma das casas. Os 

moradores tentaram se estabelecer na Mata dos cavalos, situada na serra, 

entre as cidades de Santana do Cariri e Nova Olinda mas, em 1937 foram 

confrontados pela polícia e, segundo hipóteses vigentes, a comunidade foi 

quase que inteiramente exterminada e enterrada em vala comum em um local 

desconhecido até os dias de hoje. Os sobreviventes ficaram escondidos nas 

matas. 

  Em 1938 o Beato José Lourenço retorna ao Caldeirão onde permaneceu 

por mais dois anos e foi novamente expulso. Desta vez pelo procurador dos 

                                                 
8
 O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto é uma localidade histórica da região do Cariri, situada  

na Zona rural da Cidade do Crato, habitada por uma comunidade de aproximadamente mil e 
setecentas pessoas, que viviam em regime socialista, lideradas pelo Beato José Lourenço e, 
segundo muitos historiadores, foram massacrados e expulsos entre os anos de 1934 e 1938. 
Há controvérsias...  
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padres Salesianos, donos da fazenda, herdadas do Padre Cícero. O Beato 

recebeu 7 contos de réis como indenização e comprou um pedaço de terra no 

Sítio União Exu, montou outra comunidade e lá ficou até sua morte, de peste 

bubônica, em 1946. (Fonte: Diário do Nordeste, set, 2007)  

Dentre estes camponeses estavam os familiares de Antônio Inácio da 

Silva (Seu Antônio), oriunda da cidade de Campina Grande, Paraíba que foram 

fiel ao beato José Lourenço e o acompanharam até a sua morte, quando então 

se mudaram para o Sítio Ramada, situado na Chapada do Araripe, na época 

não havia divisão entre os municípios de Santana do Cariri e Crato. Com o 

tempo a localidade foi agregada à Santana do Cariri, porém, hoje, segundo 

depoimento dos moradores, é parte integrante do Sítio Minguiriba, município de 

Crato. 

A seca de 1932 atinge todo o Ceará. O governo tenta amenizar as 

condições catastróficas da população com a criação de sete “campos de 

concentração”, Segundo Lopes (2011, p.77) “milhares de pessoas recebiam 

alimentos do governo” em Fortaleza, “Patu”, Quixeramobim, Crato, Cariús e 

Ipu.  Segundo esse autor, Os campos de concentração funcionavam como 

prisões “em forma de ajuda aos necessitados”.  Os administradores desses 

campos procuravam controlar os sitiados para que não invadissem as cidades, 

nem o comércio. Em Crato, este espaço localizava-se no bairro “Buriti”. 

Policiais armados garantiam a ordem e a desobediência às regras era sujeita à 

punições severas, pois “havia uma espécie de cadeia para prender os 

“desordeiros” [...] não faltavam pessoas detidas” (LOPES, 2011, p.78). 

A revolução de Juazeiro tornou o Padre Cícero figura de destaque 

nacional no campo político: foi eleito prefeito de Juazeiro do Norte entre 1911 e 

1927; em 1912 3º vice-presidente do Estado do Ceará; 1º Vice-presidente em 

1914 e em 1926 Deputado Federal cargo que não chega a assumir por motivo 

de doença e idade avançada (82 anos), (GUIMARÃES, 2011). 

Somente em dezembro de 2015, o Vaticano concede o perdão ao Padre 

Cícero Romão Batista. O “Santo do Povo” finalmente “saiu do sol” e entrou na 

Igreja Católica; no “Jubileu da Misericórdia”, durante a romaria de Candeias, a 

maior do Ceará, conduzido pelas mãos dos romeiros que tanto defendeu e 

amou.  
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Imagem 6 - Conciliação do Pe. Cícero com a Igreja Católica 

 

Fonte: G1 Ceará - Acesso em 12 de novembro de 2018  

 

Uma história de amor correspondido, que imortalizou e santificou o 

“padim” dos romeiros no coração e na memória do povo, fortaleceu a 

religiosidade popular, e contribuiu com a formação da história e da identidade 

do povo nordestino.  

 

4. 2 HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE NA VOZ DA COMUNIDADE 

MINGUIRIBA 

 

Na história do Nordeste é comum encontrarmos informações sobre o 

êxodo de grande parte da população para outros estados do país, um dos 

grandes fatores que contribuíram para a formação de sociedades multiculturais 

no Brasil. Para Hall (2012, p.53) esses movimentos migratórios são 

responsáveis pela formação de “sociedades étnicas” ou culturalmente “mistas”. 

Dentre as razões citadas por este autor para que as pessoas deixem sua pátria 

e seu estilo de vida figuram os desastres naturais e as alterações ecológicas 

dentre outras. O pensamento do autor ilustra o movimento migratório ocorrido 

no Nordeste, no início do século XVIII, que deu origem a uma sociedade 

centenária denominada de Sítio Serra da Minguiriba, situada na Chapada do 

Araripe, terras devolutas pertencentes ao estado, onde futuramente seria 

implantada a Floresta Nacional do Araripe. 
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 Seu Antônio é o morador mais velho da comunidade. Muitos 

acontecimentos foram silenciados pelo esquecimento, porém antes de 

contribuir para a nossa pesquisa, foi muitas vezes foi procurado por jornais e 

pela televisão para falar de sua história de vida como remanescente do 

Caldeirão do Beato José Lourenço. O que sua memória hoje oculta está 

estampado já há mais de 10 anos nas páginas do Diário do Nordeste e em 

documentário exibido no Youtube desmistifica muitas dúvidas lançadas sobre a 

história do Caldeirão. A emoção encontrada nas entrevistas com o Seu Antônio 

Inácio era vista nos olhos de todos os participantes. 

 

Imagem 7- Remanescente do Caldeirão 

 
Fonte: arquivo pessoal de Antônio Inácio, (2017). 

 

Sabemos que “As palavras têm significado: algumas delas, porém, 

guardam sensações” Bauman (2003, p.7), principalmente quando o que 

falamos sai do baú de nossas memórias.  Coisas que nem mesmo nós não 

sabíamos que ainda estavam lá. Como num imenso palheiro, basta uma 

fagulha para que se acenda um fogo intenso, que queima, que arde e que 

aquece do frio. Trazendo de volta a sensação do aconchego de um lar que há 

muito já não existe. Um espaço que já não é matéria, mas do qual 

conseguimos recordar cada cômodo, cada recanto numa enchente de 
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lembranças que fazem os nossos olhos transbordar. Foi essa a sensação que 

nos assolou quando escutamos os relatos dos nossos entrevistados. A vida 

resumida em palavras... a vertigem de uma viagem no tempo, sem contudo 

sabermos em que parada a memória iria nos deixar, mesmo tendo como guia 

um roteiro pré-estabelecido, lembranças que não haviam sido convidadas 

escapam pelas frestas da memória e invadem os discursos dos nossos 

entrevistados, e diz o seu Pedro Honório em meio ao seu discurso “Às vezes 

entra uma verdade e uma verdade retira a mentira.” E como um rio que corre 

para o mar, segue-se uma enxurrada de lembranças... 

       

Em setembro de 2017, Seu Antônio, falando a respeito do lugar em que 

mora: “É Santana. Uns diz que é Crato outros diz que é Santana. Mas é 

Santana. Quando eu cheguei aqui era Santana. Diz que é Crato, mas toda vida 

aqui foi Santana”. O conterrâneo Pedro Carlos de Melo (Pedro Honório) 

confirma essa lembrança e explica a mudança: 

Imagem 8 - Pedro Carlos de Melo (Pedro Honório) 
 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 
 

Houve essa divisão porque tudo era Santana. Era Minguiriba mas era 
Santana. A divisa do Crato, era da boca. O Agreste. A Serra dos 
Pequi, pra lá. Aí os prefeito se combinaro. Aqueles prefeito véi, 
daquelas era de 42, que você ver falar, ou... lexandre Arrais, né? Aí 
convidou de cá pra  dividir o município.  Ficar município de Santana e 
município de Crato. Racharro da serra do Moco pra aqui. Aquilo passa 
bem ali. Pronto Quando topou na de Exu, na divisa, Pronto, aí no 
Ceará, a divisa do Crato vai pro  Jardim. Aí ficou essa Minguiriba. Mas 
ali era Júlio Gomes, aí ficou Minguiriba de Cima e Minguiriba de 
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Baixo. Minguiriba 1 que é a primeira e Minguiriba 2 que é essa.  
(Depoimento de Pedro Honório, 2017) 

 

  Alexandre Arrais foi prefeito do Crato no período de 1937 a 1943, época 

em que os municípios de Crato e Santana estabeleceram a delimitação das 

terras da chapada do Araripe, segundo o relato de Seu Pedro Honório. 

Oficialmente, no governo do próximo prefeito, após o mandato de Arrais, 

falecido em 1943, foi feita a divisão das terras da Floresta. A fala do seu 

Antônio se explica no fato de que, no ano de 1946, pelo decreto-lei 9.226, de 2 

de maio, o governo criou a Floresta Nacional do Araripe, ficando oficialmente 

instalada a FLONA, por decisão governamental.  

 A floresta abarcou uma área de 33 km de largura e 280 km de 

comprimento, totalizando 924 he.  Foi feita a divisão de terras entre os 

municípios de Crato, Santana do Cariri, Barbalha e Jardim, As fazendas foram 

desapropriadas para garantir os recursos naturais da área Aderaldo (1958). 

Segundo relato dos moradores, trechos de terras entre as fazendas e a colônia 

de romeiros estabelecidos na Chapada foram expostas à venda: 

 

Adepois que nós tava morando lá no Sobradim, aí eu comprei esse 

trecho aqui. [...] A floresta passou  aí eu compre o resto. O beira de 

mato que ficou. Agora eu mandei ele medir.  O caba veio do Iguatu e 

mediu, deu duzentas e... acho que... não sei se é trinta tarefa... 

duzentas e tanta. (Depoimento de  Antônio Inácio. 2017). 

 
No cenário político nacional, a Constituição de 1891, através da lei nº 32 

de 7 de novembro, transfere o domínio e posse das terras devolutas da 

Chapada do Araripe ao estado, “O Ceará, de sua parte, lançou as vistas para o 

seu patrimônio territorial devoluto, publicando a lei [...], que foi regulamentada 

em 24 de novembro do mesmo ano”.  (IDACE, Set. 2011). 

 Posteriormente, no dia 15 de julho de 1917, o Decreto nº 69 estabelece 

que os municípios ficassem encarregados da administração desse patrimônio, 

podendo alugar, mas ficavam proibidos de vender ou aforrar as terras em até 

três anos. A renda das negociações realizadas seria de posse do estado, a 

parte que caberia aos municípios seria de apenas 10% desse montante. Para a 

posse definitiva do bem seria necessária a aprovação do Governo do Estado 

(SILVA NET0, 2013).   

A regulamentação foi ignorada pelos governantes da época e a Chapada 

do Araripe continuou a ser povoada. “Com o pagamento irregular do 
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aforamento às prefeituras, os posseiros acreditavam ter o direito às terras 

devolutas do Estado e ao que nelas detinham” (SILVA NETO, 2013, p. 89) 

Grandes porções de terras da Chapada do Araripe eram ocupadas por 

fazendas de criação de gado e plantações de mandioca e/ou abacaxi. O Padre 

Cícero conseguiu empregar muitos romeiros nas fazendas que rodeavam a 

região e na Chapada do Araripe. Outros arrendaram terras férteis e se 

dedicaram a agricultura (LIRA NETO, 2016). 

Encontramos a figura de José Horácio Pequeno, um dos grandes 

latifundiários do passado, dono da fazenda Paraíso que se situava próximo ao 

Sítio Minguiriba, nas memórias do ex vaqueiro Horácio Sales Coelho (Seu 

Horácio). O ilustre cidadão nasceu aos 29 de julho de 1895, na cidade de 

Crato. Devido ao atraso do meio em que vivia, pouco estudou, pois, segundo 

Vasconcelos e Queiróz ([s/d]), a primeira escola do Crato, Escola de Ensino 

Fundamental Dom Quintino, só foi criada em 1922; mesmo assim destacou-se 

como “comerciante de rapadura, farinha de mandioca, sementes oleaginosas e 

peles de animais, produtos de muita comercialização naquele tempo”.  Além de 

fazendeiro, seguiu carreira política, foi eleito prefeito do Crato em 1958, 

exerceu o cargo no quadriênio de 1959-1962 e ficou conhecido por sua 

bondade e honestidade (RAFAEL, 2011, p.1).  

 

Imagem  9 - José Horácio Pequeno, dono da fazenda Bom Sucesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Blog da Ponta da Serra. (2017).  Créditos de foto sobre foto: Wilson Bernardo. 
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Segundo a fala de Seu Horácio, o dono da fazenda Paraíso, Coronel 

Antonio Teles, criava gado e plantava mandioca.Com o tempo, quando ficou 

mais velho, vendeu parte da fazenda, (dentre os compradores, Horácio 

Pequeno)e o restante repartiu em doações para os herdeiros.  

 

Eu sou da fazenda Bom Sucesso. O dono era Coronel Antonio Teles, 
o primeiro. Aí o finado José Horácio Pequeno, que foi prefeito do 
Crato. Era o dono do sucesso. Aí Ele começou vendendo, dando... lá 
vai,  repartiram... ficou dividida as partes. A Queimadinha de Antonio 
Teles, Onde eu nasci e me criei era bem dizer lá. Aí tem a 
Queimadinha Grande. Era de Antonio Teles, o pai de dr.Hebert Teles. 
Vizinho, do outro lado... (pausa, lembrando) era do Dr. Hermano 
Teles. Minguiriba. Fazenda Minguiriba. O dono da Minguiriba era 
Joaquim Fernando Teles que também era dono da fazenda Paraíso 
que também pertencia a Joaquim Fernando Teles. O Visgueiro 
Grosso  era de Antonio Teles.  Tinha Dr Teles, coronel Filemon Teles, 
Antonio Teles, Dr. Herbert Teles; Assis Teles... cada um tinha sua 
fazenda.  A Minguiriba era dos Teles. A gente plantava só roça de 
mandioca. (Depoimento de Seu Horácio, 2017). 

                        

Mozart Soriano Aderaldo (1954), em carta a Revista do Instituto do 

Ceará fala sobre o regime de trabalho nas fazendas, cujos donos moravam na 

cidade e pagavam aos moradores para viverem e produzirem em suas terras: 

 

1º - Os patrões (donos de terras), lá em baixo, adotam o regime de 
pagar seus moradores somente três dias na semana, com salários 
miseráveis, deixando-os livres três dias, para que, por conta própria, 
se dediquem a outras atividades, a agrícola, inclusive; 2º - outro 
sistema vigorante na região é o de pagarem os donos de terras, aos 
trabalhadores que as queiram lavrar e plantar, 45% da produção 
resultante, correndo ainda a despesa do plantio por conta dos 
trabalhadores. Como estes não possuem disponibilidades, vez que 
vivem miseravelmente, e como toda cultura há de ser financiada, o 
caboclo precisa de renda, e esta quem fornece é a mata, suprindo o 
trabalhador sua deficiência financeira com a lenha que vende às 
olarias ou aos carvoeiros (ADERALDO, 1958, p. 295). 

 

Vizinho as fazendas haviam terras desocupadas, pertencentes ao 

estado. Refletindo sobre as questões culturais de acordo com as concepções 

de Cancline (2015), tendo como ponto de comparação os relatos dos 

colaboradores de nossa pesquisa, chegamos ao entendimento de que a 

comunidade do Sítio Minguiriba é formada a partir de um processo de 

hibridação. “[...] entendo por hibridação processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam 

para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINE, 2015, p. XIX). 

Justificamos nossa opinião no fato dos primeiros moradores da localidade 

serem originários de diversos estados do Nordeste, ao iniciar a vida na 
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Chapada do Araripe, traziam a saudade, os costumes e a memória de outros 

tempos vividos em sua terra natal.  

Segundo os relatos registrados as primeiras famílias de moradores da 

comunidade Sítio Minguiriba eram provenientes dos Estados do Nordeste; 

Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. Muitas famílias em 

fuga da seca que assolava o Nordeste, vinham ao Cariri Cearense, esperando 

encontrar na região opções que lhes garantissem melhores condições de vida.  

 

No Nordeste, encontramos no Cariri uma região paradisíaca, que 
mesmo nas secas mais fortes, permanece verde e atrai os mais 
distantes peregrinos. Devemos lembrar que é predominantemente 
nos tempos calamitosos da seca que os romeiros sentem chamados 
a rezar e a fazer penitência pelo perdão dos pecados e para que 
Deus envie a chuva (OLINDA; SILVA, 2016, p. 73). 

 

Os Romeiros foram aconselhados por Padre Cícero a se estabelecerem 

na Chapada do Araripe, porque a terra era boa para o plantio e ali ninguém 

passava fome. A partir daí inicia-se o primeiro capítulo de uma história que já 

dura mais de cem anos e, através das nossas investigações, hoje se torna 

possível articular a narrativa multicultural do nascimento de uma nova 

sociedade “na qual diferentes comunidades culturais” passam a conviver juntas 

“e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo 

de sua identidade “original” (HALL, 2011, p.50).  

Vindo da Cidade de Caicó, alguns membros da família Honório, fugindo 

da seca que assolava o Rio Grande do Norte e ouvindo falar sobre o Padre 

Cícero, em 1904, seguiram viagem e chegaram às terras de Juazeiro do Norte.  

Famílias de outras localidades do Nordeste tomaram o mesmo rumo e 

chegaram ao mesmo destino se estabelecendo, a mando do protetor dos 

romeiros, na Chapada do Araripe, em terras vizinhas às fazendas onde 

passaram a trabalhar para os donos da terra ou em pedaços de terras 

alugadas a posseiros.   

Pedro Honório conta que seu avô, Honório, pai do seu pai, residia na 

cidade de Caicó no Rio Grande do Norte. Tinha algumas cabeças de gado e foi 

o leite destes animais que garantiu a sobrevivência da família durante o 

período de seca. Em 1904, ouviu falar do Padre Cícero e dos acontecimentos 

ocorridos em Juazeiro e, acreditando nas possibilidades de proporcionar boas 

condições de vida à família, partiu com a esposa e cinco filhos, dois irmãos e 
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três irmãs, em busca da esperança de encontrar dias melhores. Assim como a 

família “Honório”, desde essa época, milhares de peregrinos partem todos os 

anos, em romaria, à cidade de Juazeiro do Norte. Muitos deles, depois de 

muitas idas e vindas, terminaram por estabelecer vida no local.  

Segundo Neto (2016) Padre Cícero possuía muitos hectares de terras 

devolutas do Cariri e enviava os romeiros iletrados para a “serra da mãe de 

Deus, munidos de foices e enxadas, confiando no conselho do “padim” de 

plantar mandioca e feijão de pau”, pois lá ninguém morria de fome. que 

pudessem sobreviver da agricultura e assim escapar dos flagelos da seca. 

Aqueles que tinham estudo e boas condições financeiras eram alocados na 

cidade com a finalidade de montar o próprio negócio e sobreviver do comércio. 

Eva nos conta que, embora não seja contemporânea aos fatos, a 

memória foi repassada por sua mãe ao falar do passado. Porém, sua mãe 

também não viveu pessoalmente os fatos. O conhecimento que nos repassa 

escutou dos “antigos.” A memória coletiva desempenha o seu papel e mantem 

viva a história da comunidade.  

 

Né do meu tempo não. Só quem sabe é ela. Eu oiço ela contando (...) 
O povo chegava no Juazeiro aí ele dizia  suba a serra do Araripe pra 
plantar mandioca, batata e feijão do pau. Feijão de pau se chama 
andu. Porque é um tipo de feijão que ele é uma madeira. (mãe: 
porque é a Serra da Mãe de Deus!) A Serra da Mãe de Deus onde 
dar tudo o que plantar.  O inverno sendo bom dá de tudo. Só se não 
quiser trabalhar (Depoimento de Eva, 2018). 
 

“O padre mandava [...] plantar em especial a mandioca e a cana-de-

açúcar, das quais produziam a farinha e a rapadura, a dupla inseparável do 

cardápio sertanejo (NETO, 2016, p, 289)”. Possivelmente pelas possibilidades 

climáticas da chapada tornou-se cultural no lugar a plantação da mandioca, do 

andu, do feijão e do abacaxi.  

Ao chegar à chapada construíram casebres de taipa cobertos de palha 

que os abrigavam mais do sol do que da chuva, pois, segundo depoimentos, 

em épocas de inverno a palha não servia de proteção. Mesmo com o 

desconforto explícito no depoimento, no discurso de Jorge Carlos de Melo (Seu 

Jorge), quando pedimos que se apresente, mesmo sem pedir detalhes ele 

orgulhosamente diz:  
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“Meu nome é Jorge Carlos de Melo. É... 87 anos. Assim, porque eu 
digo a minha idade, porque eu acho que é por aí. Eu nasci em 1930. 
Dia 2 de fevereiro. Some aí que eu acho que é por aí, 87, né? Aqui 
mesmo na Chapada do Araripe, nas casa de paia, nas casinha de 
Paia, barreirinho de barro, panelinha de barro” (Depoimento de Seu 
Jorge, 2017). 

 

 Com o tempo as palhas foram substituídas por telhas e o barreiro por 

cisternas. A alimentação era baseada nos produtos agrícolas produzidos pela 

própria comunidade a partir do plantio de feijão, milho, andu e principalmente, 

da mandioca.  

 

Imagem 10 - Rapadeiras de mandioca em aviamento do Minguiriba 

Fonte: Imagem cedida por Maria Honório. Crédito de foto sobre foto: Eugenia Duarte, (2017) 

 

A floresta contribuía com produtos alimentícios e medicinais como o 

pequi, fruto típico da chapada, pode ser consumido in natura e usado na 

fabricação de óleo e remédios caseiros; o mel de abelha, etc. 
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Imagem 11 - Pequi, fruto típico da Chapada do Araripe 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2018). 

 

Havia ainda a caça dos animais silvestres. Seu Jorge Lembra em meio 

ao depoimento da prática de caçar para comer.  Costume que é proibido pelo 

IBAMA nos dias atuais.  

Caçada de veado. A gente  ajuntava uma turma. Passou um veado 
acolá. Vamos botar nele. Ai um pegava um chocalho... Tum!  Aquele 
ia pra panela. Era quase direto! Não havia essa inquisição de IBAMA. 
Hoje, se falar disso ainda vem investigar o caba. (Depoimento de Seu 
Jorge, 2017). 

 

Da floresta era extraída também a madeira para o uso doméstico e para 

a fabricação do carvão, que podia ser vendida para carvoarias da cidade de 

Crato, usada para a fabricação de móveis e para a construção de casas. Os 

“caboclos” também sobreviviam da retirada do mel de abelha que tanto servia 

para o consumo quanto para a venda na feira do Crato.  

  Aderaldo (1958) fala das fontes de renda dos moradores na chapada, 

se referindo às clareiras abertas pelos caboclos para a construção de suas 

casas e para a plantação de mandioca e também a extração do mel de abelha:  

 

A floresta vem sendo destruída pelos lenheiros que levam madeira 
para o vale, e também pelos agricultores que residem na extensão da 
Chapada, os quais se julgam autorizados a abater as árvores 
seculares para abrir clareiras enormes, onde plantam mandioca, 
cultura que esgota o terreno dentro de três anos, obrigando-os a 
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abertura de novas clareiras. Acresce que a casa desses caboclos 
são, em regras feitas de taipa, o que vale dizer que a madeira da 
serra sofre, com isto, outra investida destruidora. Havia mesmo quem 
vivesse da renda resultante do levantamento dêsse tipo de casas, 
antes da precária instalação da Floresta. Vão além, abatendo árvores 
(o precioso pequizeiro, por exemplo), para alcançar os cortiços de 
abelhas nelas construídos, ou tocam fogo na floresta com o intuito de 
matar os gaviões. (ADERALDO, 1958, p. 296). 

 

Os romeiros do Padre Cícero se assentaram na Chapada do Araripe e 

aprenderam a sobreviver da agricultura, da caça, da coleta do mel de abelhas e 

dos recursos que podiam extrair da floresta e dos trabalhos executados nas 

grandes fazendas de criação de gado e plantação de mandioca pertencente a 

famílias nobres da região do Cariri.  

Alguns donos da terra pagavam aos empregados um salário miserável 

referente há três dias; no resto da semana ficavam liberados para fazer outros 

serviços. Outros cediam as terras aos moradores, estes se encarregavam dos 

gastos com o plantio e no final ficavam com 45% da produção, deixando a 

maior parte, livre de custos aos patrões. Diante da necessidade da renda e da 

escassez de recursos, alguns empregados se dedicavam a tarefas agrícolas ou 

complementavam a renda com recursos da mata, na retirada da lenha que 

vendiam às olarias e aos carvoeiros Aderaldo (1958, p. 294). A melhor opção 

seria possuir o seu próprio pedaço de terra, porém nem todos tinham o recurso 

necessário para a aquisição do bem e quem podia comprava o direito de 

trabalhar à terra dos posseiros alocados na região. Sobre o assunto conta 

Pedro Honório: 

O véi meu avô comprou essa propriedade aqui, conta meu pai, mas é 
mesmo que ter visto. Comprou já a outro. Apossado! Só comprou o 
cercadinho. Meu avô comprou, aí aqui acabou de criar a família que 
vêi da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte [...] Eles vieram e se 
arrancharam aqui, onde tem esse aviamento aqui. (Depoimento de  
Pedro Honório, 2017). 

 

De acordo com os moradores havia outras fazendas na Chapada do 

Araripe na época. Recuperamos algumas das denominações dessas 

propriedades nas memórias de Dona Izaura e do seu irmão, vaqueiro Horácio, 

membros da família “Gato”. Vale ressaltar que o velho Honório, vindo de Caicó, 

Rio Grande do Norte, deixa de herança para toda a família o apelido de 

Honório (Maria Honório, Pedro Honório, Rosa Honório... etc.) como fator de 

identificação dos mesmos.  



68 

 

Na época costumavam dar apelidos as famílias como referência para a 

localização dos moradores, pois a repetição dos nomes faz parte da realidade 

local. Para facilitar a identificação das Marias, Pedros, Antônios e Josés foram 

atribuídas as famílias apelidos. “Gatos, Honórios, Curdolinos...” etc.  

“Seu Horácio” nasceu em 1941 na fazenda Queimadinha, pertencente 

ao Dr. Antonio Teles e mudou-se ainda jovem para a fazenda Bom Sucesso, 

pertencente ao finado José Horácio Pequeno que foi prefeito da cidade do 

Crato. Segundo ele, a fazenda Visgueiro Grosso e Queimadinha pertenciam ao 

Dr. Antônio Teles. As fazendas Amarelo e a fazenda Bonfim pertenciam ao 

Brigadeiro José Macedo. Ao Dr. Joaquim Fernando Teles pertenciam as 

fazendas Minguiriba e Paraíso. “Os Honórios” não possuíam fazenda. Somente 

tinham terras onde plantavam mandioca e abacaxi. 

 

Izaura Sales Coelho (D. Izaura), de 78 anos, irmã do Seu Horácio, 

também nasceu na fazenda Queimadinha e lembra que 

[...] as fazenda era tudo separada. Oh,  era o Paraíso, era a 
Queimada, era a Minguiriba, acolá em cima chamava  o Carrasco,  
chamava acolá dos Honório, e pra cá tinha a Queimadinha, aqui era o 
Sucesso, aí misturaro, misturaro aí batizaro de novo. Botaro tudo 
Minguiriba” (Depoimento de Dona Izaura, 2017). 

 
Segundo depoimentos dos narradores, no município de Santana do 

Cariri, havia uma fazenda chamada Minguiriba vizinha a muitas outras. Pedro 

Honório conta que antigamente não havia divisão entre os municípios de Crato 

e Santana do Cariri. Segundo ele, em 1942, os prefeitos dos dois municípios 

fizeram um acordo e dividiram o Sítio Minguiriba em duas partes, ficando uma 

porção deste em cada uma destas cidades. 

Os moradores mais jovens não sabem explicar a origem da palavra que 

deu nome à comunidade. “Minguiriba”, na opinião de Eva Vieira da Silva (Eva) 

o nome pertence a uma fruta. Sua mãe, Josefa Maria da Conceição (Dona 

Zefinha) concorda com esta explicação, porém, a resposta que esclarece o 

enigma veio do Seu Pedro Honório que, ao perguntarmos se sabia nos explicar 

a razão, prontamente nos respondeu: 

 

Sei. Isso aí eu sei porque é que chama . É porque nessa estrada 
aqui, do Belmonte. Pra ir pra Serra de Santontoin, aqui, passando da 
Queimadinha era carrasco, era uma mata. Os rancheiro vinha com 
farinha em costa de burro e montado. Farinha pra levar pra Juazeiro 
ou Crato. Quando sai da Serra de Santontoin ou Serra de Taboca. 
Alcançava uma fuga pros animais ali, na minguiriba.  Minguiriba 
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grande, minguiriba grossa...  Fazia sombra e vinha pra ali. Aí os 
outros quando arrumava a carga que pegaro o trânsito pra essa 
Minguiriba. Essa, essa aqui mesmo, porque ainda não  tinha divisão 
nesse tempo não... Fulano onde tu vai botar  o comboio abaixo?  Vou 
botar na minguiriba.  Era a fuga. Foi gerado a Minguiriba; o nome 
Minguiriba,  por isso. (Depoimento de Pedro Honório, 2017). 

 

Imagem 12 -  “Pé de  minguiriba” 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2018). 

 
 Sendo a localização de uma árvore chamada de minguiriba conhecida 

de todos os moradores e, na falta de pontos de referências que marcassem o 

lugar onde os comboios aportavam para descansar, a sombra desta passa a 

ser o ponto de encontro dos rancheiros e, aos poucos fica convencionado pelas 

habitantes locais. A “Serra da Mãe de Deus” passou a ser conhecida por 
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Minguiriba e aqui moraram os romeiros do Padre Cícero até o final de suas 

vidas.  

A memória coletiva dos narradores nos ajuda a refazer os passos de 

seus antepassados até a chapada e a acompanhar o desenvolvimento da 

comunidade que ajudaram a criar na Floresta Nacional do Araripe. “[...] 

diferentes comunidades culturais” passam a conviver juntas “e tentam construir 

uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade 

„original‟ ” (HALL, 2011, p.50). 

A partir daí inicia-se uma história que já dura mais de cem anos e, 

através das nossas investigações, hoje se torna possível articular a narrativa 

multicultural do nascimento de uma nova sociedade. O levantamento da 

memória coletiva das famílias dos moradores que permanecem no lugar até os 

dias de hoje e outras fontes literárias abordando o assunto em questão 

tornaram possível a reconstituição dos fatos. “conhecer a história, através das 

memórias ajuda-nos a compreender a identidade de um grupo” e reforça a 

ideia dizendo que “a identidade pode ser observada por meio da compreensão 

da história dos sujeitos” (CABRAL, 2017 p. 07).  

As narrativas dos moradores mais velhos da comunidade Sítio Serra da 

Minguiriba, são riquíssimas em detalhes históricos e datas, bem como outros 

registros encontrados em fotos, jornais e livros constando informações que 

confirmaram os relatos, agregaram novas informações à pesquisa e nos 

ajudaram a situar no tempo e no espaço os fatos que compõem a história da 

localidade. 
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5  MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IDENTITÁRIAS DA COMUNIDADE  

MINGUIRIBA 

 

O objetivo dessa seção é identificar o repertório memorialístico, em torno 

das festas religiosas, presente nas práticas cotidianas do Sítio Serra da 

Minguiriba - Floresta Nacional do Araripe, a partir de relatos orais, escritos e 

visuais dos testemunhos vivos do grupo. As observações sistemáticas 

realizadas, a leitura bibliográfica e as entrevistas semiestruturadas serviram de 

base sólida e nos forneceram as informações utilizadas na produção do 

produto final desta pesquisa; um documentário. 

A falta de políticas públicas na zona rural dificulta a vida na zona rural.  

Os moradores do Sítio Minguiriba precisam lutar diariamente pela 

sobrevivência. Sem assistência do governo enfrentam problemas de acesso a 

atendimento médico, falta de saneamento básico, educação, transportes 

públicos, lazer e até mesmo a religião. Como podem, buscam burlar as 

dificuldades e viver com dignidade na Chapada do Araripe.  

Para Bauman (2003) a palavra comunidade remete a coisa boa, porém , 

não mais existe; foi substituída pelo termo identidade.  Já para Chauí (2008) o 

espírito da comunidade encarna em alguns dos membros em certas ocasiões, 

embora no mundo moderno a comunidade tenha sido substituída pela 

sociedade, ao serem criados os modos de produção capitalista. Para essa 

autora sociedade significa isolamento, fragmentação ou a atomização de seus 

membros. 

Segundo Morais (2008) há três maneiras distintas para a criação de 

identidades: identidade de resistência; identidade de projetos e identidade 

legitimadora. Consideramos, a partir de nosso estudo, que todas elas 

caracterizam a identidade minguiribense. Sendo mais acentuada, a presença 

da identidade de resistência. Justificamos a nossa afirmativa evidenciando 

traços da comunidade investigada relacionadas a cada uma dessas formas 

originárias nos tópicos seguintes. 
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5.1 IDENTIDADE DE RESISTÊNCIA 

A identidade de resistência é caracterizada, segundo Morais (2008, 

p.108) por pessoas que foram, de alguma forma desvalorizadas e 

“estigmatizadas pela lógica da dominação”. Segundo Neto (2016), Padre 

Cícero, “Para absorver também a mão de obra menos qualificada atraída em 

grande escala, reservou as encostas inexploradas da serra do Araripe.” 

Segundo esse autor o padre “Arrendou dezenas de léguas de terras devolutas 

e férteis e para lá enviava as caravanas de “afilhados”, todos munidos de foices 

e enxadas ao ombro”, enquanto os romeiros letrados foram instruídos a montar 

pequenos negócios que favoreceriam o crescimento e o desenvolvimento da 

cidade de Juazeiro do Norte (NETO, 2016, p.288).  

 

Imagem 13 - Plantio de feijão no Minguiriba 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

Os romeiros do Padre Cícero, ao chegar à chapada seguiram os 

conselhos do padrinho e trabalharam na terra para tirar o seu sustento.  

Plantaram mandioca, abacaxi, andu e feijão de pau, mas dependiam das 

chuvas e do armazenamento de água para sustentar as plantações e garantir a 

sobrevivência da família.    

A cultura do abacaxi também ganhou espaço na chapada, mas com o 
ataque da praga da fusariose, que danifica a polpa do fruto, o 
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pequeno produtor perde esta possibilidade de cultivo e se restringe a 
cultivar a mandioca e os poucos produtos do extrativismo, como o 
pequi, o mel de abelha, além da produção do carvão e lenha, 
bastante combatida com a aprovação da legislação ambiental. (SILVA 
NETO, 2013, p.113). 

 
Todas as atividades desempenhadas na comunidade, como tudo na 

vida, dependiam do consumo intenso de água para aguar as plantas, matar a 

sede dos animais e das pessoas, para lavar, cozinhar e tomar banho. Porém, 

no que se referiam à água, as opiniões dos moradores são contraditórias, 

dependendo do lugar onde viveram: nas fazendas, nas pequenas propriedades 

habitadas pelas famílias que hoje fazem parte da comunidade Minguiriba. 

Quem tinha condições cavava um barreiro9 no terreno; e no período das 

chuvas estes enchiam e, por um tempo, supria a carência da água. “Botar 

aquela carguinha d‟agua em cima do jumento [...] um dia e oto não. [...] Aquela 

época a gente trazia [...] botava no pote, frevia, fazia era assim... no fundo do 

pote era de lama.”(Pedro Honório, agosto, 2017). Haviam locais porém que o 

volume de água armazenada era tanta que o barreiro nunca secou. 

 
Imagem 14 - Barreiro 

 
Foto: Arquivo da pesquisa, (2017) 

 
Segundo os moradores da fazenda Bom Sucesso, Dona Izaura, O 

vaqueiro Horácio e sua esposa Francisca Batista Coelho (Dona Nair) na 

fazenda onde moravam havia grandes barreiros que enchiam com as chuvas e 

                                                 
9
 Barreiro: Buraco cavado no semiárido nordestino com a finalidade de armazenar água para o 

consumo humano, dos animais e para aguar as plantas e utilizar nas tarefas domésticas. 
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garantiam o abastecimento de água por todo o ano. Segundo o depoimento de 

Isaura Coelho, que nos dá a noção da distância das terras que eram limpas 

para servir de córrego até onde a água ficava armazenada, dizendo que “tinha 

um barreiro que nunca secava. Os barreiro o povo zelava, um caminho como 

daqui na Minguiriba, o povo limpava, deixava tudo limpim, quando começava 

as chuva, enchia e  pronto”.  

Entretanto, para aqueles que não habitavam nas grandes fazendas o 

acesso ao líquido precioso não era tão simples. Contaram que uma das opções 

para pegar a água era na Fazenda Minguiriba que ficava em Santana do Cariri, 

em um dos barreiros que retinha a água durante todo o ano, quando os 

moradores das fazendas se compadeciam da situação e permitiam que 

entrassem nas terras da fazenda para coletar água no barreiro. Porém, não 

permitia que lavasse a roupa no local. A água deveria ser transportada até em 

casa, em inúmeras viagens, para a realização desta tarefa. Em um dos 

depoimentos Maria de Lourdes de Melo (Dona Lourdes) conta: 

 

É, negócio de agua, que eu sufri, quando meu pai adoeceu. Meu 
irmão mais velho também pegou uma paralisia de uma chuva que 
levou, ne? Aí eu era quem botava agua, carregando de lá da 
Minguiriba, num jumento e numa burra. Cada cá com uma 
carguinha

10
, eu ia mais aquele Carlim. As vêiz Carlim ia mais eu, as 

veiz era Adelino era quem ia mais eu. Carreguei.. .carreguei água três 
meis, da Minnguiriba. Pra beber e lavar a roupinha dele, a minha e a 
da minha mãe e do irmão.  Ai o homi,  que era empregado do 
barreiro, foi e disse: “Dona Lurde, eu dei a água, mas a senhora 
carregue a água pra lavar a roupa em casa, porque... as outas se ver 
a senhora lavando aqui queri vim lavar também e eu não posso dar, 
estou dando a senhora porque seu irmão não pode, José não pode 
botar, seu pai doente. (Depoimento de Dona Lourdes, 2017). 

A geração seguinte passa pelas mesmas dificuldades dos tempos dos 

seus avós. Rosa Santana do Nascimento (Rosa), filha de Pedro Honório 

lembra que iam pegar água para beber, cozinhar e dar de beber aos animais a 

3 léguas de distância, ou seja, 18 km, a pé, de bicicleta ou em lombo de 

animais em uma localidade que chamaram de Azedo e que hoje é conhecida 

como Vale do Buriti. Uma fonte natural que se situa em um dos vales da cidade 

de Santana do Cariri. A água armazenada servia para beber, lavar e cozinhar.  

Quando não tinha água nos barreiro, nem cisterna, a gente ia lavar 
nos Azedo, [...] Ai A gente saia daqui , é...3 horas da manhã, com as 

                                                 
10

 Carguinha: diminutivo de carga. Palavra usada para designar o reservatório de água que era 
colocado no lombo dos animais, Estes recipientes podiam ser  “ancoreta”, cabaça, baldes e 
latas de tinta e querosone; material comum na época.   
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trouxa de pano na cabeça [...], 7:30 pras 8:00  a gente ia chegando lá, 
de pé, com essa trouxa  de pano na cabeça, de pé, descendo uma 
ladeira, uma ladeira.... quando chegava lá em baixo, morta de 
cansada, soprando mesmo, viu?  todo mundo cansado. Aí a gente 
não ia buscar água lá, a água lá é empoçada, água corrente. Já tem...  
já tinha, as tauba

11
 tudo já preparado. Ai a gente ia lavar roupa. todo 

mundo ia lavar roupa. (Depoimento de Rosa, 2017). 

 
A comunidade permaneceu mais de 100 anos dependendo da água que 

era armazenada nos barreiros e servia para beber, cozinhar e lavar. A 

população dividia a água com os animais da floresta, sem opção de acesso a 

água tratada, correndo o risco de perder a saúde ao consumir o líquido e 

padecia com os longos períodos de seca até que, no ano de 2010. Nessas 

terras seus avós terminaram de criar os filhos, enfrentando dificuldades diárias, 

Seu Pedro Honório conta que a vida melhorou quando o avô começou a criar 

bode e “se deu muito bem; não houve mais ano seco pra ele”. Alguns dos 

lugares construídos pelos ancestrais de seu Pedro Honório resistem ao tempo 

e ilustram a memória coletiva local. 

 No decorrer da nossa pesquisa selecionamos alguns traços pertinentes 

à identidade que fazem parte da memória local ao escutarmos os depoimentos 

dos moradores do Minguiriba e do Padre Paulo e tentamos mapear os lugares 

de memória da comunidade.  

 

Imagem 15 - 1º cemitério do Minguiriba: “Cemitério dos romeiros” 

 

Fonte: arquivo da pesquisa, (2017). 

                                                 
11

 Tauba:  tábua 
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Segundo os relatos do Pe. Paulo, o Padre Cícero, andando pelas terras 

do Minguiriba fundou o cemitério do Sítio para que os moradores não 

precisassem se deslocar à icidade de Juazeiro do Norte para enterrar os seus 

mortos: 

Tomei conhecimento, que o Padre Cícero por aqui já esteve, e por 
aqui passou. Eu escuto muito os mais velhos, e o Padre Cícero então 
criou os cemitérios, para que de fato o pessoal que aqui chegasse a 
falecer, não tivessem esse trabalho, o sofrimento de levar o corpo até 
o Cemitério do Socorro no Juazeiro do Norte. (Pe. Paulo, 2018). 

O primeiro cemitério, conhecido por Cemitério dos Romeiros, ou ainda 

por “Cemitério dos Henrique” foi, segundo Dona Lourdes, criado e bento por 

Padre Cícero, onde, desde então, qualquer pessoa, de qualquer localidade, 

pode ser sepultada gratuitamente. A família Honório, também, construiu um 

cemitério particular. Segundo seu Pedro Honório, no ano de 1939, constsruiram 

um cemitério familiar para sepultar sua avó, pelo fato de que, na Cidade de  

Crato, estavam tirando o fígado dos defuntos para análise em laboratório e sua 

família não concordava.  

 Embora a população do Minguiriba seja composta por menos de 300 

pessoas, há atualmente três cemitérios localizados na comunidade. Junto a 

dois dos cemitérios foram construídas capelas onde há celebrações de missas. 

Antes da edificação dos pequenos templos, a comunidade precisava se 

deslocar para a cidade de Juazeiro do Norte ou Crato, para participar dos 

cultos religiosos, batizar os bebês ou para que pudessem se casar. 

 Hoje estas atividades são feitas na própria comunidade.  Alguns 

moradores falam das lembranças que guardam sobre o local onde ficava a 

igreja que era frequentada pelos pais e por eles no passado. 

A igreja deles, sabe qual era?  É Juazeiro. Dero chegada ao padre 
Cicero Romão Batista. Aí aqui não tinha igreja não. Tinha a do Crato. 
Me batizei... O Padre que me batizou foi o que me casou: Monsenhor 
Assis Feitosa. Eles iam pra igreja de Nossa senhora das Dores, em 
Juazeiro, do Norte. E nós ficamos andano também, Naquele regime, 
o filho acompanha o pai, acompanha a mãe, né? (Depoimento de 
Pedro Honório, 2017). 

Seu Horácio Coelho nos conta que “de ano em ano tinha missa. Uma 

duas missa, as veiz, no ano, longe daqui em cima da serra.... A mãe juntava a 

gente tudim12, aquele rebaim13 aí nós ia pra missa.  Pronto, era o lugar que a 

gente ia...” (Depoimento de Seu Horácio,  2018). O Seu Horácio tem como 

                                                 
12

 O entrevistado quer dizer com a expressão “a gente tudim”;   todos os filhos. 
13

  A expressão “um rebaim” quer dizer;  „um rebanho‟. 
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lugar de memória as igrejas porque era morador da fazenda onde nunca faltou 

água, no caso de Seu Jorge, nascido na chapada e de muitos outros 

moradores, o lugar de memória mais marcante, que chamavam de “Azedo”, é 

uma fonte situada na cidade de Santana do Cariri.  

Eu nasci em 1930. Dia 2 de fevereiro. Some aí, que eu acho que é 
por aí, 87,  né? Aqui mesmo na chapada do Araripe, nas casa de 
paia, nas casinha de Paia

14
, barreirinho de barro, panelinha de barro.  

Aquele negócio, né. Carregando água lá dos Azedo. Quando eu já 
tava menino. Meninão! Carregava água lá do...  Sabe onde é a 
nascença

15
 do Azedo? Lá perto de Santana do Cariri.   

Muitas informações recebidas aguçaram a nossa curiosidade a respeito 

dos locais que ficaram incrustados nas memórias da comunidade, procuramos 

saber se ainda existem e após confirmarmos o fato convidamos alguns 

moradores para uma visita a estes ambientes. Mergulhamos num processo de 

imersão total e fizemos uma viagem no tempo tendo como guia as lembranças 

dos idosos. 

A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia 
está ligada a este momento particular da história. Momento de 
articulação onde a consciência da ruptura com o passado se 
confunde com um sentimento de continuidade torna-se residual ao 
local (NORA, 1993. p.7). 

 

Um dos fatos que nos deixou curiosos está arraigado à cultura e a 

identidade Minguiribense. Em todos os depoimentos coletados, os 

entrevistados foram unânimes em falar da saga em busca da água. Os 

barreiros onde coletavam a água da chuva para garantir a vida na chapada faz 

parte da memória coletiva desde a fundação da comunidade. Moradores com 

condições mandavam cavar o barreiro em suas terras. Essas construções 

garantiam o abastecimento parte do ano.   A água dos barreiros eram usadas 

para o consumo da família para beber, cozinhar e lavar. Eles também 

garantiam a sobrevivência dos animais (bodes, vacas, jumentos, galinha, etc) e 

das plantas. O uso da água era constante e intenso e juntando-se a isso o sol 

tórrido do verão na chapada contribuía para que as águas se extinguissem 

muito antes do próximo inverno, quando havia, pois os moradores enfrentam 

muitos períodos de escassez de chuvas.  

                                                 
14

 Paia é a forma coloquia de se dizer “palha”. 
15

 Nascença é o mesmo que  nascente. 
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Quando a água dos barreiros secava era a hora da comunidade 

enfrentar a distância e o sol quente da Chapada e ir lavar roupas e pegar água 

no “Azedo”, na cidade de Santana do Cariri. No discurso coletivo os moradores 

precisavam percorrer longas distâncias até uma fonte que ficava a 3 léguas do 

Minguiriba, (aproximadamente 18 km) na vizinha cidade de Santana do Cariri, 

lugar que todos chamavam de “Azedo”. A cada 15 dias acordavam às 2:30 da 

manhã, e seguiam a pé ou de bicicleta,  com ancas de madeira no lombo de 

animais e pesadas trouxas de roupas. Alguns com latas de querosene ou 

baldes para carregar a água para casa, na cabeça ou nos ombros.  

Um misto de sofrimento e prazer que se arraigou à memória coletiva, por 

ser, ao mesmo tempo um suplício ao corpo e um prazer para a alma, por 

representar um dos mais queridos momentos de lazer da comunidade, pois, 

quando terminavam de lavar a roupa aproveitavam para tomar banho nas 

águas cristalinas da fonte. O prazer detectado nas narrativas nos despertou o 

desejo de conhecer o lugar que marcou a história daquela gente. Segundo Bosi 

(1984, p.60) é muito bom propor um passeio aos “lugares em que os episódios 

lembrados ocorreram”. 

 No dia 04 de janeiro de 2018, convidamos Eva e Miguel a nos 

acompanhar a tão famosa fonte, um dos lugares comuns na memória coletiva 

da comunidade.  O casal nos contava, ainda no carro como haviam se passado 

muitos dos momentos de suas vidas, enquanto percorríamos o longo percurso 

de estradas de chão, inexistentes naquele período.  

Após percorrer aproximadamente 15 km, chegamos ao local onde eles 

deixavam as bicicletas: um grande galpão onde hoje funciona, um aviamento, 

há também grandes fornos de carvão e algumas caixas de abelhas. Desse 

local para frente costumavam caminhar aproximadamente 3 km divididos entre 

a estrada plana e a descida que ia até a fonte, em veredas estreitas que mal 

cabiam uma pessoa. Procuraram o acesso que já não percorrem desde a 

construção das cisternas, não existe mais, foi tomado pelo mato.  

 

Sabe onde é a nascença do Azedo? Lá perto de Santana do Cariri.  
Num sabe? Sabe não. Tem uma nascença aí que fornece água pra 
nós aqui, lá da caixa d‟água, chama-se a nascença do Roncador.   
Nós  ia é...buscar água nos animais. Ai chegava lá na nascença, era 
muito apertado, tinha muita gente.  Menino como o diabo. Uns 
meninos valente que só a peste. Aí a gente... vamo pro Roncador. o 
Roncador o tufo d‟água era, era... importante, né? .  Aí lá a gente 
enchia as cargas, butava nos animais e vinha subindo gritando na 
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ladeira. Na ladeira tinha uns canto apertado, que não podia se 
encontrar  todo mundo ali naquele cantinho apertado.  Quem viesse 
de cima gritava pra quem tivesse embaixo arresponder pra dar a 
passagem. Aí a gente fazia isso. Chegava aqui 5 horas da tarde 
(Depoimento:de Seu Jorge Honório, 2017). 

Os moradores sabiam que o outro acesso seria pelo Roncador, onde 

havia sido construída uma estrada para chegar até a fonte onde foi canalizada 

a água para abastecer as comunidades serranas do entorno. Chegamos ao 

local onde havia uma caixa de água e um carro pipa sendo abastecido e, pouco 

mais adiante, a paisagem da serra nos encheu os olhos e prosseguimos em 

um longo percurso, entre vales repletos de árvores variadas e palmeiras 

repletas do fruto que deu origem ao atual nome da nascente do Azedo: Vale do 

Buriti16.  

Descemos o vale íngreme seguindo as instruções dos moradores e o 

som da correnteza e chegamos a um filete largo de águas correntes. O som de 

vozes nos guiou na última etapa do caminho e mergulhamos os pés na água 

gelada do córrego nos apoiando nos galhos das árvores, que sombreavam a 

trilha que nos serviu de trilha até a fonte.  

 
 

Imagem 16 - Trilha para a nascente do Azedo 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

                                                 
16

 Vale do Buriti é o nome pelo qual é chamada a nascente do Azedo nos dias de Hoje. O local 
fica em um vale repleto de buritizeiros. Esta planta é uma palmeira alta encontrada em regiões 
de cerrado, existente na FLONA, que possui grande potencial econômico. As folhas e frutos 
dessa árvore são utilizados na alimentação e na fabricação de produtos artesanais.  No 
passado, as palhas eram utilizadas para a cobertura das casas de taipa na região do Cariri, 
juntamente com a palha do coco babaçu. (informação da autora). 
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O barulho de água caindo tornava-se mais forte. Eva,guiava a expedição 

com passos cada vez mais seguros em direção ao lugar de suas memórias. Foi 

com alegria, que após a longa caminhada pudemos finalmente ver a nossa 

frente a famosa “nascença”, no final da trilha das águas, uma paisagem 

paradisíaca onde algumas pessoas se divertiam. 

 

Imagem 17 – Visita ao Azedo 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa,, (2017). 

 

As memórias do passado se enquadraram com as imagens do presente 

Hawbwachs (2004), e lembraram do sofrimento aliado ao prazer do lazer que 

tinham ao terminar de lavar as imensas trouxas de roupas. Nostálgicos, se 

entregaram as delícias do banho nas águas da nascente de suas memórias e 

mataram a saudade do velho e querido “Azedo”. 

O aviamento: 

O aviamento17 é um dos lugares de memória mais antigos da 

comunidade. Construído por um dos primeiros moradores, o velho Honório.  A 

                                                 
17

 Aviamento: construção composta por fornos de alvenaria redondos, tanques e maquinário 
rústicos, utilizados para a fabricação dos derivados da mandioca: farinha, massa de puba, 
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necessidade da construção do aviamento deve-se ao fato de que uma das 

principais fontes de alimento e renda da comunidade era a mandioca.  O 

produto era consumido “in natura” e dele se extraia a massa puba usada para 

fazer bolos e mingaus, a goma da tapioca e do beiju e, principalmente a 

farinha, produto que era transportado em lombo de animais para ser vendido 

na feira do Crato e garantia a maior fonte de renda da comunidade. 

 

Imagem 18 - Aviamento e “rapadeira”18 

 
Fonte: arquivo da pesquisa, (2017). 

 

 O plantio da mandioca não agradava à elite da época devido à 

devastação florestal causada pela necessidade que havia de que a cada três 

anos novos campos fossem abertos para o plantio do tubérculo. Veja o que diz 

Aderaldo em Carta ao Secretário da Agricultura em 1958: 

A floresta vem sendo assim destruída pelos lenheiros, que levam 
madeira para o vale, e também pelos agricultores que moram na 
extensão da chapada, os quais se julgam autorizados a abater 
árvores seculares para abrir clareiras enormes, onde plantam 
mandioca cultura que esgota o terreno em três anos. Obrigando-os a 
abertura de novas clareiras.  (ADERALDO, 1958, p. 294 - 295). 

A mandioca figura na literatura vigente como “a base alimentar do 

Nordeste semiárido”. O cultivo da mandioca na Chapada do Araripe “ficou 

limitado a terrenos pouco férteis, praticado de forma rústica, com baixa 

produtividade, o que levou o pequeno agricultor à itinerância de sua cultura, 

                                                                                                                                               
goma de tapioca e beiju, que fazem parte da culinária tradicional do Nordeste e foram responsáveis 

pela principal fonte de renda da comunidade Minguiriba do final do século XVIII e XIX. 
18

 Rapadeira: mulheres que descascam e preparam a mandioca para a fabricação da farinha, 
da goma e da massa de puba. 
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sem, entretanto, se distanciar dos locais onde fixou sua moradia (SILVA NETO, 

2013,  p. 97). 

Após o abandono da área, passados de 5 a 8 anos, aproximadamente, 
formavam-se pastagens naturais ou capoeiras, que, quando não 
apropriadas para a pecuária, davam sequência ao processo de 
regeneração da vegetação. Dependendo da precipitação e da 
intensidade e duração das atividades produtivas anteriores, em cerca 
de 10 anos essas áreas podiam ser novamente utilizadas para o 
roçado, agora, menos produtivo (SILVA NETO, 2013, p. 98). 

 
Imagem 19 - Aviamento ativo em 2018 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

A delimitação de terras após a implantação oficial da FLONA delimitou a 

posse das terras das famílias e limitou a atividade dos agricultores no que se 

refere ao plantio da mandioca, fonte de alimentação e de renda para os 

moradores do Sítio Minguiriba. Seu Manoel de Rosa, dono do último aviamento 

que funciona na comunidade nos dias de hoje, nos conta que 

Hoje as mandioca tão tudo acabando. As farinha tá sendo pouca de 
viamento que tem aqui... aqui tinha muito viamento nessa redondeza 
nossa. Hoje o viamento que tá funcionando por aqui é esse aqui, que é 
pequenozim. A gente tá funcionando e otros ali, que já se acabou-se, 
né? Aqui a gente ainda vem sustentando. Vem fazendo uma 
farin‟azinha, mas que os oto que tinha uns viamento comunitário por ali, 
tudo já cabou-se. Não tá funcionando não, cabou-se. O pessoal não 
tem mais terra pra trabalhar e o IBAMA também não quer que broque 
mais nada. Por isso as coisa tão encurtando (Depoimento de Manoel 
de Rosa, 2017). 
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A cultura da plantação da mandioca, embora mais escassa, sobrevive 

até hoje na comunidade Minguiriba. O velho deu lugar ao moderno. A utilização 

do motor dispensou a força humana antes usada para espalhar a farinha com a 

utilização de um rodo de madeira com cabo comprido, nos fornos à lenha. A 

inovação facilita o trabalho do agricultor e garante por mais alguns anos a 

continuidade da fabricação de farinha no último aviamento ativo da 

comunidade. 

As casas de taipa. 

 Encontramos na obra de Irineu Pinheiro informações sobre as 

construções arquitetônicas da cidade de Crato no século XX. Conta esse autor 

que  

Há um século, eram as casas do Crato de telhas e tijolos de adobe, 
de taipa, ou de palhas de babaçu, de cima para baixo. Gradualmente, 
mudou de feição a nossa urbe. À pouco e pouco, às casas de pau e 
barro sucederam outras de tijolos crus ou cozidos, com pisos de 
ladrilhos retangulares, regra geral. De ordinário, escuros os quartos 
que a dividiam, sem janelas, a fim de os não devassarem olhares 
indiscretos (PINHEIRO, 2009, p.13). 

 

Imagem 20 - Casa de taipa 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017) 
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Os moradores do Sítio Minguiriba, tanto no passado quanto no presente, 

constroem das casas de taipas19, com a diferença de que essas construções, 

antes  cobertas com a palha do côco babaçu, ou do buritizeiro plantas nativas 

da floresta, hoje somente de telha. Antigamente à necessidade desse tipo de 

edificação devia-se ao fato da inexistência de estradas que possibilitassem o 

acesso de material de construção. Nem mesmo nos locais onde havia as 

grandes fazendas de gado citadas nas memórias dos moradores, há 

residências de tijolos. Nas memórias dos moradores ficou registrado o modo de 

vida da época: 

Para reforçar a opinião de que o estilo de vida dos moradores da 

chapada incomodava as elites da época, por acreditarem que eles devastavam 

a floresta, em continuidade a carta de Mozart Soriano Aderaldo datada de 1954 

(p. 295) para o Secretário da Agricultura e Obras Públicas, diz que os 

“caboclos”, destruíam as árvores da serra para construir suas casas, feitas de 

taipa e, segundo ele, alguns viviam da renda da construção desse tipo de 

casas antes da instalação da Floresta.  

Imagem 21 - Construção de casa de tijolos no Minguiriba 

 
Fonte: arquivo da pesquisa, (2017). 

  

                                                 
19

 Casa de taipa: construções comuns no Nordeste do Brasil. Construída com madeira e varas 
retiradas da floresta. São “envaradas”, preenchidas por “torrões”, tapadas a mão com o barro 
molhado e cobertas de telha. (Antigamente o telhado era revestido de palha). 
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As casas de taipa resistiram ao tempo, e é possível encontrar muitas 

construções ilustrando a paisagem local. Acreditamos que uma das razões 

principais para a manutenção arquitetônica durante mais de um século deve-se 

ao baixo poder aquisitivo da comunidade que vive, quase que exclusivamente, 

da agricultura. Observamos que nos últimos tempos, pouco a pouco, esses 

tipos de edificações vêm sendo substituídas por casas de tijolos. Atribuímos à 

mudança ao fato de que uma boa parcela da população constituída por idosos, 

pouco a pouco, vão adquirindo o direito a aposentar-se como agricultor e assim 

realizam o sonho da construção de uma casa melhor.  

  

5.1.1 Identidade de projetos 

 

Origina-se a partir do momento que os sujeitos utilizam materiais 

culturais existentes no meio para redefinir a sua posição na sociedade e, a 

partir daí modificam toda a estrutura social e constroem uma nova identidade 

(MORAIS, 2008, p.108).  

Segundo Cícera Lopes da Silva (Cícera), uma das líderes comunitárias, 

que mora na localidade há sete anos, até recentemente, os moradores da 

comunidade não constavam no cadastro do IBGE. 

O sindicato rural me entregou um projeto pra eu desenvolver na 
comunidade. Era Projeto Mova Brasil, do Instituto Paulo Freire. Esse 
projeto era pra fazer o recadastramento... cadastrar todas as pessoas 
no Censo do Governo pra ter benefício e saber quantas pessoas 
morava na comunidade. E dessa época aí, quando eu comecei a 
cadastrar, quando eu fui no Censo do Governo pra olhar Só tinha três 
pessoas cadastrada que era Luiz Vicente que se chama Luíz de 
Rosa, Seu Pedro Honório e Luiz de Carmina.  No Minguiriba aqui, pra 
o Censo do Governo, só existia essas três pessoas (Depoimento de  
Cícera (líder), 2017). 

 

Embora não seja nosso objetivo negar ou reforçar o depoimento dos 

colaboradores de nossa pesquisa, aproveitamos o ensejo para evidenciar que, 

ao pesquisarmos os dados da comunidade encontramos registradas no Censo 

de 2010, somente 36 famílias, na pesquisa de campo, porém, constatamos a 

existência de 87. Inferimos que foi esse o número de famílias registradas no 

recenseamento por intermédio do levantamento de informações feito pela líder 

comunitária Cícera Lopes. Os dados obtidos foram adquiridos através da 

parceria com a única agente de saúde local, que trabalha há 20 anos na 

comunidade. A citada funcionária nos autorizou a fazer cópias das fichas 
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cadastrais do SUS; dados registrados na Secretaria de Saúde, que presta 

atendimento mensal às famílias da comunidade.  

A compreensão dessa invisibilidade ficou clara a partir de nossa 

investigação. Primeiramente Maria de Lourdes Melo (Dona Lourdes) nos disse 

em depoimento (2017) que “isso aqui era mata virge”. A descrição simples da 

moradora pode ainda hoje ser observada, quando seguimos pela estrada que 

leva ao estado do Pernambuco seguindo reta em direção ao seu destino; as 

bordas, até a divisa dos estados são ladeadas por matas virgens e de difícil 

acesso.  

 

Imagem 22 - Floresta Nacional do Araripe - Apodi  
Mapa de Localização – Escala1:20.600.000 

 
Fonte: Revista Geográfica de América Central, Número Especial EGAL, (2011). 

 

A construção da estrada que liga Exu-PE a Crato-CE (hoje BR 122) 
no final da década de 50 levou a ocupação de algumas pessoas na 
Chapada do Araripe... No ano de 1958 havia poucas residências nos 
sítios localizados no topo da Chapada do Araripe (município de Exu) 
devido a pouca disponibilidade de água de superfície [...]  (SARAIVA 
e SILVA NETO, 2006, p.34, apud Silva Neto, 2013, p. 95). 
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Embora a BR 122, que liga o município de Crato à vizinha cidade de Exu 

- PE tenha sido construída, o acesso às poucas residências que havia 

continuava difícil e a comunidade permaneceu isolada em meio da mata a até, 

aproximadamente, duas décadas atrás, quando finalmente foram construídas 

as estradas de chão.  O Pe Paulo Borges (Pe. Paulo), que atende a 

comunidade há quinze anos informou que  

Alguém me falava que existia essa comunidade [...] então um 
professor da Universidade Regional do Cariri, chamado professor Zé 
Nilton

20
, me trouxe até aqui para mostrar todo o território da 

Minguiriba que não tinha assistência do padre. Não tinha assistência 
paroquial. Até hoje, por isso que é muito forte aqui na Minguiriba, a 
religiosidade popular. (depoimento de  Pe. Paulo C. Borges, 2018) 

 
 

Segundo o Pe. Paulo, era muito difícil chegar à comunidade, situada no 

Distrito de Campo Alegre, município de Crato, era uma tarefa difícil 15 anos 

atrás, quando começou a frequentar a localidade: 

Esse acesso de estradas é recente. [...] Quando eu era seminarista 
eu já trabalhava por aqui no sentido de fazer pastoral, e a gente ou 
vinha de bicicleta ou vinha de jumento. Porque era mata fechada,  e 
em época de inverno, pior ainda, era uma dificuldade.  Quem viu 
antes e quem ver hoje. Está um céu, está um paraíso (depoimento de 
Pe. Paulo, 2018). 

 

A construção da rodovia que interliga os estados do Ceará e 

Pernambuco facilitou a vida dos moradores da Chapada do Araripe, mas foram 

as estradas de chão abertas a aproximadamente 15 anos, que trouxeram 

melhorias de qualidade de vida consideráveis para a comunidade residente no 

Sítio Minguiriba. Silva Neto (2013) informa que 

Há uma rede que serve à circulação local em toda a Chapada do 
Araripe. Ela é constituída de caminhos que interligam propriedades e 
que dão acesso às vias secundárias e principais, possibilitando 
alcançar as sedes municipais e transitar entre os estados. Estes 
caminhos, muitas vezes intransitáveis em épocas de chuvas mais 
acentuadas, permite, no período de estiagem, ampla circulação de 
produtos e de pessoas (SILVA NETO, 2013, p.74). 

 
 Acreditamos que as dificuldades de acesso à localidade mantiveram a 

comunidade em anonimato, ignorada pelos registros oficiais, por muito tempo. 

Essa inacessibilidade dificultou a vida do povo da Chapada. A construção das 

estradas colocou definitivamente a localidade no mapa da região e o povo 

aprendeu que as mais simples ações dentro de uma comunidade são 

                                                 
20

  Segundo O Pe. Paulo Borges, o  Professor José Nilton Figueiredo lecionava,  na época em 
que era estudante do Curso de Geografia da URCA, a disciplina Filosofia da Cultura e 
Antropologia Cultural e Regional. 



88 

 

permeadas por ações políticas desde a gestação da ideia até a execução dos 

planos. Essas ações tornam-se possível quando a comunidade organiza-se  e 

escolhe lideranças que os representem a frente dos movimentos sociais de luta 

para a conquista de direitos que beneficiem a coletividade.  

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Minguiriba e a  

Associação de Agricultores e Agricultoras da Agricultura Familiar da 

comunidade servem como exemplo. A partir dos projetos realizados para a 

sustentabilidade da agricultura familiar, associados aos programas 

governamentais implantados durante o período de governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, como a implantação de cisternas21, ocorrida em duas etapas, 

melhoraram, consideravelmente, a qualidade de vida dos moradores do Sítio 

Minguiriba.  

 A 1ª etapa, ocorrida em 2010, edificou  cisternas de 16.000,  destinadas 

ao uso doméstico. Foi realizada através do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com Semiárido, uma parceria entre o 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a 2ª etapa, 

que comtemplou parte dos moradores com a construção de cisternas de 

50,000 litros,  ocorreu por intermédio do Programa Uma Terra Duas Águas, em 

apoio à agricultura familiar. Na opinião de Seu Pedro Honório 

 
A coisa mais importante do mundo foi esse reservatório d‟água do 
barbudo Lula, o Lula. E só não fez melhor porque deu o reservatório, 
as cisternas, mas não deu a água. Aí é, Sentindo bom pelo uma parte 
e, por ota meia  rim. Rim porque a defesa  bota,; botou esse ano no 
verão todim, mais aí deu um corte aí, estou comprando. Tô é 
comprando. Porque aqui não teve inverno não (Depoimento de Pedro 
Honório, 2017). 

 

 Entendemos melhor a que Bauman (2003) se refere, ao considerar que 

a comunidade é um lugar de conflitos, quando nos deparamos com situações 

que exigem que haja união entre os membros do grupo, mas, porém, há 

divisões. Nesse momento são necessárias ações que, vendo de fora causam 

transtornos, mas que de certa forma são necessárias para garantir o direito de 

                                                 
21

 Depósito de alvenaria ou PVC”, implantado abaixo da terra, e conectado ao telhado por 
canos e calhas, para o armazenamento da água da chuva. No Sítio Minguiriba as cisternas de 
alvenaria, construídas pelos moradores da comunidade, é fonte de emprego e renda para a 
população local (definição da autora). 
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uma maioria que não dispõe de meios para garanti-los, mas somente da voz de 

um dos representantes políticos locais: 

Havia também uma grande intriga na comunidade por conta do 
cadastro do Seguro Safra e o cadastro é... de cisterna. E quando 
havia aqui uma coisa aqui na comunidade o povo de cima não era pra 
ficar sabendo não. Só o povo de baixo.  Aí todo mundo ganhava 
cisterna e outros não ganhava e aí ficava aquela briga. Aí eu fui e 
notei que existia essa desavença com o pessoal. Tinha um 
tabuleirozinho

22
 de gente que dizia: o projeto vem pra cá então não 

diga a ninguém, que é só pra nossa família.  E nisso foi se criando... e  
eu fiquei sabendo.  Aí fui, levei um ofício na ACB, que era de lá que 
vinha, aí eu disse assim. Eu quero que todo mundo saiba. Se for um 
benefício pra uns eu quero que seja pra todos; porque a comunidade 
é uma só. Eles estavam distribuindo no mês de maio pra junho, 
quando começava, as etapas era grande. Quando eu cheguei já tinha 
começado essa etapa.  Aí o que foi que aconteceu, eu comecei a 
dizer o povo. Aí começaram a me procurar, as instituição a ACB que 
elas é quem faz essa parte dessas cisterna. Aí isso começaram a me 
procurar... Aí isso  ela chegava aqui de noite.  “Amanhã vai ter 
reunião e já é da cisterna. Ai isso eu saia... pegava o meu carro e 
partia aí na casa de todo mundo: “ O pessoal quem não tem cisterna 
se reúna amanhã, desça lá pra baixo que amanhã nós vamos ajeitar 
as cisterna “ . E nisso todo mundo foi ganhando cisterna aí eu 
passei...  aí o pessoal começaro a me ver com outra visão 

(Depoimento de Cicera (líder),  2017). 

 

O boletim informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas, disponível 

on line, destaca a dificuldade de viver da agricultura na comunidade devido à 

falta de chuvas e de políticas públicas, porém não considera impossível. Como 

exemplo dos resultados obtidos com a implantação das cisternas apresenta o 

casal Raimundo Gomes de Farias e Maria do Carmo Gomes de Faria cujas 

vidas foram impactadas pela ação que lhes proporcionou autonomia e 

qualidade de vida, apesar das adversidades climáticas do Sítio Minguiriba. O 

plantio de hortaliças, legumes e fruteiras e a criação de perus e galinhas. A 

verdura antes comprada semanalmente em Crato passou a ser vendida na 

residência do casal e proporcionou uma renda extra ao orçamento familiar. 

Resultante desse projeto encontramos o depoimento de um dos 

moradores da comunidade à Associação Cristã de Base (ACB) dizendo: 

 

Quem disse que, na serra, o que se planta não dá?!”, pergunta sem 
querer resposta, Seu Francisco Torquato Gonçalves. Mostrando um 
sapoti ali, laranjas rechonchudas dali, Seu Torquato é puro zelo e bem-
querência pelo quintal produtivo que cerca sua propriedade, no alto da 
Chapada do Araripe. [ACB, 2013 [s/p] 

 

 Nos 50 hectares de terra que Seu Torquato possui há pomares fruteiras 

e canteiros de hortaliças. “Aqui eu planto macaxeira, inhame, cebola, coentro, 

                                                 
22

 Tabuleirozinho , no contexto citado pela narradora, significa um pequeno grupo de pessoas. 
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alface, berinjela, pimenta, jiló, laranja, jerimum, quiabo, feijão de arranca”. Há 

algumas espécies que não fazem parte da vegetação nativa da FLONA. “Planto 

também cacau, pistache, cupuaçu e ainda tenho um saco de café do ano 

passado!” e aconselha “O que eu digo é que quem vai receber essa cisterna, 

não use só pra acumular água. Plante porque isso aqui é uma riqueza. Na 

serra, plantando de tudo se dá!”. Somos testemunha ocular das informações 

acima, coletadas no site da ACB e, na oportunidade é relevante citar que o pé 

de minguiriba registrado em nossa pesquisa está localizado nas terras 

preservadas deste cidadão que, de boa vontade nos guiou em meio a 

vegetação da chapada até o local onde se encontrava tão singular espécie.  

 

Imagem 23 - “Seu Torquato e sua cisterna-calçadão” 

 
Fonte: Acbcrato.org, (2013) 

 

Estes projetos trouxeram melhoria da qualidade de vida dos moradores, 

porém não solucionou o problema da falta de água na comunidade.  Após 

tomar conhecimento dos fatos relatados, estivemos na residência de Seu 

Raimundo e de Dona Maria do Carmo no primeiro final de semana de 

novembro de 2018, época de estio na comunidade, na tentativa de fazer alguns 

registros do plantio de fruteiras e hortaliças citadas na informação adquirida. 

Fomos informados por uma de suas filhas, Marilene Gomes de Farias, que em 

época de seca não há possibilidade de manter a atividade. Mesmo com o 

razoável volume de água do reservatório, não garante a manutenção das 

plantas durante todo o ano. 
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A comunidade do Minguiriba atualmente sofre com a falta d‟agua devido 

aos logos períodos de estio. Há aproximadamente 4 anos não há inverno. As 

poucas chuvas que caem no início do ano, embora abasteçam os 

reservatórios, a quantidade de água não é suficiente para suprir as 

necessidades anuais das famílias e estas recebiam gratuitamente da defesa 

civil um carro pipa de água 

 

Imagem 24 – Abastecimento de água 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017) 

 

A troca de governo acarretou em mudanças na vida dos agricultores que 

não mais tiveram acesso ao serviço prestado e quando as cisternas secam, 

precisam comprar água dos carros pipas, atualmente custando R$ 160,00 a 

16.000 litros, fato que já ocorre há mais de um ano. Segundo Magalhães 

(2006) o abastecimento de água na cidade de Crato é realizado pela SAAEC. 

Esse órgão presta serviço à comunidade Cratense e supre as necessidades de 

água do município retirando água de fontes e poços tubulares. Com a falta da 

prestação de serviço desse órgão os moradores se ajudam como podem; uns 

cedem água pra outros enquanto têm suficiente em suas cisternas para fazer 

as doações. Em tempos de seca há quem sinta saudade dos barreiros: 

 

Tinha os barreiros grandes que enchia, num secava de primeiro não.  
Assim como tinha a barragem, tinha um barreiro que nunca secava. 
Os barreiro o povo zelava. um caminho como daqui na Minguiriba, o 
povo limpava, deixava tudo limpim, quando começava as chuva, 
enchia e  pronto. Não tinha esse sacrifício agora.  Todo mundo 
mudou pra cisterna ficou pior.  Porque se ainda cuidasse dos barreiro 
e dos caminho como tinha antigamente. Não era essas dificuldade 
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não. Mas agora, nem Tico e nem Teco (Depoimento de Isaura 
Coelho, 2017). 

 

 Os políticos se aproveitam das necessidades dos moradores e fazem 

promessa de construírem um poço na comunidade há muitos anos. Os líderes 

comunitários sempre fizeram o possível para ajudar aos moradores, pedindo 

aos governantes que busquem soluções para a situação local. Cícera, uma das 

líderes comunitárias, conta que fez um projeto para a implantação de um poço 

e conseguiu colocá-lo nas mãos do governador Camilo Santana que prometeu 

realizar a obra: 

 

Vicelmo é um amigo que ajuda muito também, aqui na comunidade. É 
um dos parceiros. Ele ligou pra mim e disse: Cícera aqui vai ter o 
lançamento do meu livro. Não vai ter muito político, assim vereador, 
essas coisa, vai ter o governador. Se você quiser fazer um projeto, a 
gente...  eu levo você até a ele, pra você pedir a necessidade da 
comunidade. [...] Aí fiz o ofício, autentiquei, fui no cartório deixei tudo 
bunitim.  Peguei o convite e fui. Sai seis horas.  
Ele chegou 11h para o lançamento do livro de Vicelmo.  
Vicelmo fez um sinal pra mim que eu aguardasse que tinha uma hora 
que ele ia deixar pra falar comigo. Aí Vicelmo foi e me chamou e eu 
Sentei mais o governador e disse a ele a situação daqui. Ai  tirei meu 
envelope,  com o ofício e entreguei  na mão dele. [...] Ele disse: 
- Em janeiro eu vou ajeitar pra você ter esse poço lá, pra sua 
comunidade.   
[...] Em janeiro nós tivemos nossa reunião, nada...   Nada. Chegou 
fevereiro, no dia 5 de fevereiro, no carnaval, ligaram pra mim dizendo 
assim: 
- D. Cícera, a  senhora tem como ajeitar dormida pra 04 peão que vai 
analisar o estudo da senhora?  E qualquer coisa a gente vai fazer o 
poço da senhora. Dependendo do estudo.  
- Tem, pode Mandar.  
Esperei 5hs e nunca que ele chegou. (Depoimento de Cícera (líder), 
2017). 

 

Promessa feita, promessa cumprida. Pouco tempo depois chegam à 

casa da Cícera Caminhões e máquinas grandes para cavar o poço. 

Encontraram água e ficou acertado que seria construído um chafariz no terreno 

doado pela moradora. Essa obra seria o primeiro passo para a solução do 

problema da água no Minguiriba, dependendo do estudo feito no terreno. 

Indagamos a respeito e Cícera continuou explicando: 

Era o estudo...  porque foi assim, nós fizemos muito bingo aqui na 
comunidade, recadamo R$ 1.200,00 e R$ 800,00 foi pra legalizar e 
fazer a associação e o restante que sobrou nós pedimo uma parceria 
com a SAAEC, A SAAEC deu mais de mil e o estudo foi R$ 2 000 e a 
gente fez um estudo é... pra poder cavar o poço tem que ter,  um 
estudo, né? De um geólogo. 
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Aí eles vieram e fizero o estudo aqui e disseram que naquele pé de 
pau ali tinha água. E com esse estudo foi que eu levei também pra o 
governo. Aí quando deu o dia 05 de fevereiro de 2015. Quando deu 
6h30 foi chegando caminhão e mais caminhão aqui na minha porta, e 
carro, e... vieram dez pessoa com cinco caminhão; um com uma 
máquina pra cavar o poço... já vieram cavar!  Eles disseram que iam 
trazer uma pessoa só pra analisar, mas já vieram cavar e encostaram 
aí e disseram... perguntaram se o meu nome era Cícera Ferreira. Eu 
disse que era. 
 –  Pois nós viemos pra cá. O Governo mandou cavar um poço que a 
senhora pediu. Aí eu chega chorei de alegria. 
 Quando as máquinas encostaram a comunidade fechou. Encheu de 
gente aqui. Novidade, né? Todo mundo alegre...  aí eu... nós 
aceitamos. Ele entrou. Todo mundo ai um dando comida pros peão 
pra eles trabalharem no poço. 
 Quando eles foram pra Fortaleza. Aí os vereadores começaram a 
atrapalhar. Disseram que era pra eles eram que ter... Eles não 
queriam que cavasse o poço aqui. Não era pra eles...  ter água 
porque eles queriam sempre tá com poder de tá pedindo voto, 
trocando,  dizendo que vai trazer água, pelo  uma carrada d‟água  e a 
gente não aceita essas coisa. A gente tem que lutar e buscar a coisa 
certa. Aí eu sei que eles começaram a atrapalhar. 
 Chegou aqui um carro, do IBAMA , dizendo: 
- A senhora tem um documento desse poço? Já tinha começado a 
cavar.  
- Se a senhora não tiver a gente vai embargar o poço da senhora. Eu 
disse:   – Tá bom.  Aí eu fui.  Ele disse: –  Apareça amanhã 11h.  
Liguei para o presidente da SOHIDRA, ele foi e disse:  
 – Não Dona Ciça, amanhã 10h compareça lá no instituto Chico 
Mendes, e a senhora, que ele já tem mandado o documento. Aí eles 
dissero: 
- Pois oh, se a senhora não chegar amanhã com esse 
documento10h,  pois fique sabendo que eu venho aqui meio dia pra 
desfazer (inaudível) Não pode cavar mais não.  
Quando eu cheguei lá 10h, já quem me recebeu foi o inspetor de lá, 
todo satisfeito. Disse : 
- A senhora não se preocupe não. Não precisa a senhora entrar nem 
na sala, porque o menino... já tá tudo ok.  É do Governo é daqui.  
Aí eu disse: - Pois pronto! 
Nesse tempo todo, graças a Deus. Eles cavaram o poço. Nós 

estamos satisfeito porque agora vão fazer a instalação. (Depoimento 
de  Cícera (líder), 2017). 

 
A população do Minguiriba anseia pelo direito de ter água corrente e 

potável em suas residências e garantir para si o que está exposto na 

Declaração dos Diretos Humanos: O direito a viver com dignidade. Cientes 

dessa realidade, ao fim do discurso empolgado da líder comunitária Cícera, 

indagamos sobre o prazo em que seria dado continuidade as obras que haviam 

sido iniciadas para que enfim o tão sonhado poço fosse entregue à 

comunidade, 

 

O município, era pra começar essa semana, mas só vai começar 
segunda feira. Por conta dos feriados, dificultou os trabalho. Então, 
essa semana que vem é que vai começar, mas a limpeza já tá 
autorizada. Aí tem água no poço, a gente já viu que tem água e vai 
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beneficiar a comunidade todinha. (Depoimento  de Cícera (líder), 
2017). 

 
Estivemos presentes à abertura do poço em fevereiro de 2015 e, 

podemos confirmar pessoalmente o depoimento da Cícera. Como moradora da 

comunidade fomos convidados a participar de reunião com um político local , 

realizada na casa da líder comunitária, no dia 05 de dezembro de 2017 e 

escutamos um representante político  falar que antes do Natal daquele mesmo 

ano, 2017, seria construído o chafariz comunitário. Na reunião havia cerca de 

50 moradores da comunidade que ficaram esperançosos ao ouvir a palavra do 

político. Infelizmente nem tudo ocorreu como o prometido e o poço que trouxe 

tantas esperanças aos moradores hoje soa como um lamento na voz de Dona 

Izaura que é de opinião que o chafariz não será feito. No depoimento a 

moradora se refere ao chafariz e a escola de alfabetização de adultos que 

começaram na comunidade dizendo: 

Você viu a conversa do rapaz lá. “Não, no Natal já vai ter água.” Pra 

2018, não foi não. Uma conversa bonita. A conversa dele bonita. 

Cadê? Não fazem nada! Começou um furdunço desse poço. Depois a 

escola, acabou-se. E não vai feito não. Não vai feito aquilo ali não. Ali 

é só papo. (Depoimento de Dona Izaura, 2018). 

 

O Sonho do poço chegou perto de ser realizado. Em outubro de 2018, 

poucos dias antes da eleição, uma equipe da SAAEC foi enviada à comunidade 

para fazer a limpeza do poço e implantar o chafariz. Acompanhamos de perto o 

trabalho e fizemos registros para o documentário, na esperança de vermos 

jorrar o precioso líquido que viria a saciar a sede da comunidade. Infelizmente, 

Isso não ocorreu. Uma gota d‟água sequer pingou pela encanação. Fomos 

informados pelo responsável que, provavelmente a equipe anterior, ao cavar o 

poço e encontrar água, havia deixado restos de betonita. Esse material deve 

ter vedado novamente a saída da àgua. 
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Imagem 25 - Implantação de poço no Minguiriba 

 
Fonte: arquivo da pesquisa, (2018). 

 

Colocaram uma caixa d‟água de 10.000 litros e quatro torneiras à 

disposição da comunidade. Asseguraram que um carro pipa viria fazer o 

abastecimento semanal e as pessoas teriam onde buscar água quando 

tivessem necessidade. 
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Imagem 26 - “Chafariz” do Minguiriba 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2018). 

 

 Dias depois surgiu uma polêmica: um reservatório, com igual 

capacidade de armazenamento de água, seria colocado nas proximidades da 

APPRSMA; assegurou um vereador em visita a Maria Honório, líder local. A 

notícia seria maravilhosa, se significasse dizer que haveria dois chafarizes no 

Sítio Minguiriba. Desafortunadamente, a expectativa não corresponde à 

realidade. Segundo Cícera líder, a caixa d‟água, resultante de sua luta pelo 

poço, seria retirada de sua propriedade e colocada no terreno da associação. 

Essa medida não atende aos anseios da comunidade, que continua com 

problemas de acesso à água, e é motivo de atrito entre as lideranças locais. 

Outro projeto que contribuiu para a mudança de identidade de muitos 

dos moradores mais velhos e alguns dos jovens diz respeito à educação local. 

Pois, infelizmente, uma das diferenças existentes entre a comunidade rural do 

Minguiriba e outras sociedades urbanas é demarcado pelo analfabetismo que 

constitui um dos traços de identidade mais marcantes entre os moradores mais 

antigos e também, muitos jovens da comunidade. A fala da Cícera, líder local, 

denota a preocupação com o problema: 

 

A primeira reunião que eu fui, eu fiquei observando. Na hora que 
leram a ata e quando foi pra terminar o pessoal era todo mundo 
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botando o dedo na ata sem ter nome. Aí eu observei que tinha uma 
coisa errada: que a maioria das pessoas da comunidade não sabia 
ler. Aí eu fiquei perguntando: aí e essa ata aí vai valer? [...] eu vi que 
aqui tinha uma necessidade: pra eu buscar uma alfabetização pra 
essas pessoas pudessem começar a desenvolver a escrever e ficar 
mais clara as coisas pra ele. Foi aí que eu montei uma escola de 
adulto. (Depoimento de Cícera (líder), 2017). 
 
 

Não podemos esquecer que, além da iniciativa da Cícera em trazer 

projetos educativos para a comunidade, no passado, a organização dos 

moradores e a iniciativa em criar escolas e trazer professores de outras 

localidades para ensinar as crianças e jovens e o aproveitamento dos saberes 

de jovens da própria comunidade, com um pouco mais de conhecimento, 

ajudou a comunidade a alfabetizar alguns dos seus moradores. A importância 

dessas iniciativas é refletida nos dias de hoje na liderança da Maria, 

alfabetizada no Sítio Minguiriba, assim como da sua irmã Rosa que exerceu, no 

passado, o papel de professora local. Os projetos desenvolvidos auxiliam na 

criação de identidades produtivas que contribuem com a implantação de ações 

sociais que trazem benefícios à todos.  

A comunidade continua a luta pela conquista de direitos unindo forças e 

ao mesmo tempo dividindo-as entre as três lideranças comunitárias esperando 

que assim tenha atendidos pedidos que reverberam nas pautas das reuniões 

em unanimidade com todas as vozes sociais participantes. Façamos então 

uma retrospectiva para que possamos melhor entender as lutas que a 

população do Sítio Minguiriba vem traçando contra o analfabetismo do passado 

aos dias atuais, esses aspectos serão evidenciados ao trazer para a pauta da 

pesquisa,  dados que evidenciam a identidade legitimadora.  

 

5.1.2 Identidade legitimadora 

De acordo com Morais (2008, p. 108) essa identidade é “introduzida 

pelas instituições dominantes da sociedade, no intuito de expandir e 

racionalizar sua dominação em relação aos diversos sujeitos”. No decorrer de 

nosso trabalho percebemos que algumas instituições mantêm relação de poder 

com o povo da comunidade. As principais instituições que contribuem para a 

formação da identidade são: família, educação, política, economia, a recreação 

e a religião. 
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a) A Instituição familiar no Sítio Minguiriba 

É perceptível o aumento dos membros da família Honório no Sítio 

Minguiriba. O casamento dos irmãos demarca o nascimento de uma nova era 

na vida dessa família. Seu pai e seu tio Leoncio Honório casaram com duas 

irmãs de Santana de Ipanema, Alagoas, que também moravam na chapada.  

Pedro, Jorge e Dona Lourdes são remanescentes dos Honórios e fazem parte 

da 3ª geração, nascidos na Chapada.  Sobre os outros filhos; morreram dois, 

Lourdes Honório permanece solteira até os dias de hoje, o irmão Pedro 

Honório, assim como o Primo Jorge Honório casaram assim como o fizeram 

outros moradores antigos e compuseram a 4ª e 5ª geração que habitam o solo 

da comunidade. As famílias de romeiros agregaram-se e o resultado dessa 

mistura é que o Sítio Minguiriba foi povoado quase que totalmente por 

membros da família Honório, que são maioria até os dias de hoje, com exceção 

de poucos, como é o caso de Cicera líder, Seu Chico das Combi e alguns 

outros que chegaram a comunidade e são membros ativos da sociedade local. 

 A formação familiar modificou e criou novas identidades: Jovens 

solteiros ou casados, separados ou viúvos. As famílias são diferenciadas, 

também, pela classe social a qual pertencem, sendo classificados como pobres 

ou ricos. Filhos de agricultores, de vaqueiros ou de fazendeiros; seja qual for a 

denominação, a família; a primeira instituição da qual fazemos parte, é a 

principal responsável por essas identificações. 

 A identidade familiar é assumida a partir dos primeiros dias de vida, pois, 

ao registrarem os bebês, tanto o nome, quanto o sobrenome identificam a 

criança. Na localidade há o costume de identificar os moradores pelos apelidos 

recebidos no passado para tornar mais fácil a localização das moradas nas 

matas fechadas: Os Honórios, os Ispins, os Curdolinas, os Gatos, os zumbas, 

etc. Os nomes, por serem na maioria semelhantes, foram substituídos e ao 

invés de Pedro, seria mais fácil encontrar a residência de Pedro Honório, de 

Pedro Gato... e assim as identificações se tornaram pontos de referências das 

residências isoladas em meio a mata fechada, antes da construção das 

estradas, na Chapada do Araripe. Este costume permanece até hoje e 

identifica a maior parte das famílias contemporâneas. 

Essas famílias chegaram a Chapada com uma missão a seguir: 

trabalhar a terra e dessa forma foram reconhecidos como agricultores. 
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Homens, mulheres e crianças dedicados à profissão durante toda uma vida há 

mais de cem anos e que permanecem, apesar das mudanças climáticas e das 

dificuldades de sobreviver com a produção agrícola, fiéis a profissão de 

agricultor. 

 Afastados do ensino formal pelas circunstâncias ambientais  

desfavoráveis e pela necessidade de trabalhar e ajudar nos sustentos da 

família, os jovens de antigamente, hoje atribuem aos pais a responsabilidade 

de serem  analfabetos e não terem tido melhores oportunidades de 

crescimento intelectual e profissional. Apesar das queixas, percebemos que a 

educação familiar no Sítio Minguiriba,  baseada em virtudes e na moral, formou 

uma comunidade de pessoas fortes, honestas, educadas e felizes com o 

próprio estilo de vida. 

 

b) A educação no Sítio Minguiriba 

 

A educação é uma das principais preocupações, presentes tanto no 

passado quanto nos dias atuais na comunidade, fato denotado em todas as 

entrevistas. A família de Pedro Honório desde a época do povoamento do sítio, 

busca um meio de educar os moradores, porém, a inexistência de escolas e de 

profissionais capacitados tornavam ainda mais difícil o acesso ao saber. 

 Neste contexto concordamos com Morais (2008) quanto a afirmação de 

ser a família formadora de identidades pois, é a sua atuação quanto ao 

incentivo à educação das crianças, que determina o tipo de adulto em que 

estas se transformarão.  Vemos nos relatos dos moradores que a falta de 

oportunidade de um estilo de vida diferente deve-se ao fato de não terem tido a 

oportunidade de estudar. Tanto pelas dificuldades existentes no passado, 

quanto na decisão dos próprios pais de não permitirem que os filhos tivessem 

acesso à educação, principalmente as meninas. Pela falta de informação 

chegavam a achar que aprender a ler e a escrever, de alguma forma seria um 

fator negativo para a vida das filhas. Dona Zefinha conta que o pai começou a 

ensiná-la.  “Pai começou. Pai era vei lento. Depois disse: - eu não vou lhe 

ensinar mais não pra você não escrever pra os rapazes.” É perceptível a 

frustração de Dona Izaura quando fala sobre o mesmo assunto: 

O que eu ainda desejava era estudo. Porque toda vida minha cabeça 

era pra estudar, mas os véi não deixaro. Deixaro não. Meu padim 

mesmo dizia: 
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- Cumpade Miguel, eu não tenho herança pra deixar pra Isaura. ( Ele 
se mostrava que queria bem a  mim e o povo dizia que ele queria 
bem a mim) - Mas eu tenho estudo pra dar a ela. Mas ...pai toda vida 
era, com as filha tudim, tudo trabalhando,  tudo trabalhando ali nessa 
Queimadinha (Depoimento de  Dona  Izaura, 2017). 

 
No discurso dos membros da família Honório percebemos a 

preocupação com a educação. Os pais de Pedro Honório lutam contra o 

analfabetismo na comunidade chegaram a enviar um dos filhos para estudar na 

cidade e, com a continuidade, criaram escolas na própria residência. Conta seu 

Pedro que 

 
Não existia escola naquela época. Em 1935, foi que meu pai, meu tio e 
meu avô mesmo, foi que conseguiram uma escolinha aí paga pela 
prefeitura. Mas, professora deplomada, era professora boa. Aí 
começou no ano de 1934 e no ano de 1935 e foi se embora. [...] eu 
mesmo vim aprender a assinar o meu nome depois que casei. [...] 
Riscava o nome aqui...  e eu e o meu cumpadre Antonio nada nada, 
um espírito aleijão. Depois que eu me casei foi que o meu sogro me 
ensinou uma matemáticazinha num viu fazer conta ali, né? Naquela 
ficou. (Depoimento de Pedro Honório, 2017) 

 
 A educação formal e informal dependia e depende das condições da 

família. No passado as condições financeiras não foram favoráveis a que os 

filhos dos agricultores fugissem do estigma de serem reconhecidos e se 

reconhecerem como “analfabetos”.  Os filhos de Pedro Honório tiveram melhor 

sorte, porém tinham que dividir o tempo entre as atividades da roça e a escola.  

Maria Honório traz para o discurso, em tom de mágoa a memória do tempo de 

estudo, quando os afazeres da roça eram mais importantes que a escola. 

Conta que chegou a apanhar do pai por fugir da roça para poder estudar. Já o 

pouco estudo de sua irmã Rosa, inspiradora da presente pesquisa, que cursou 

até a 4ª série, lhe rendeu o emprego de professora do município, atuante por 

algum tempo na comunidade. Largou a profissão quando casou e precisou 

mudar para outra cidade. Conta Rosa: 

 

Ainda dei umar lição. Né? Adorei. Muita gente aprendeu. Na casa de 

papai. 25 alunos. 25 crianças. Mundim ali, Mundim de Suzete 

também. Aprendeu comigo também. Quase todo mundo por aqui foi 

eu que ensinei. O que eu aprendi, né? até a quarta série. 

Ele disse:  

 –  Pedro pra gente botar uma escolinha aqui em casa pra Rosa 

ensinar.  

Aí ele disse:   –  Pedro eu vi aqui na tua casa pra mim falar... falar 

com você que é pra Rosa, é... dar. Pra gente é...  butar uma 

escolinha aqui em casa pra Rosa ensinar, orientar,  Muita criança ai 

sem estudar.  
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Aí papai foi e falou e disse assim: 

 – Seu Zé, não dar pra ela ensinar não, porque ela é da roça, ela é da 

roça, ela é da roça! 

Ele disse:  

– Não Pedro, mas não deve aproveitar só roça não, deve aproveitar 

os estudos também. Tanta criança aí sem estudar, sem nada. 

Aí ele disse:   

  –  Rosa, tu ensina? 

Eu disse:  

                                         – Seu Zé, eu não sei não, não aprendi quase nada não. 

– Que série você fez. 

Eu digo:  – A 4ª. 

–  Tá bom demais. Se fosse a primeira tava bom, jamais a 4ª. 

Aí papai: 

 – Seu zé, mas ela é da Roça. 

 – Não, Pedro. Vamos fazer assim: ela trabalha meio dia, aí a tarde 
ela ensina essas crianças. Muita criança. 
Aí, papai concordou. (Depoimento de Rosa, 2017) 

                               
 

Imagem 27 - Rosa Santana do Nascimento: ex professora do Minguiriba 
 

 
                          Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

A narrativa nos lembra o ditado que diz “em terra de cego quem tem um 

olho é rei”.  Rosa contribui com o pouco conhecimento adquirido e, como 

professora alfabetiza muitas crianças do Minguiriba. 

Mesmo na cidade de Crato o acesso à educação era difícil. Haviam poucas 

escolas. A maioria fundada pela igreja católica. Segundo Vasconcelos e 

Queiros ([s/d]), foram criadas em: 

 1918:Escola Técnica de Comércio do Crato, de caráter privado; 
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 1922: Escola de Ensino Fundamental D. Quintino;  

 1923:Colégio Santa Tereza de Jesus; 

 1927: Colégio Diocesano do Crato  

Após a criação desses estabelecimentos de ensino, somente 12 anos 

depois a cidade passa a sediar novas escolas. Sendo somente uma destas 

escolas pública, muitos estudantes recorriam ao ensino particular, quando as 

famílias podiam pagar. Pedro Honório pede permissão para trazer o seu irmão 

falecido para história e conta:  

O meu irmão mais velho, péra aínda, eu vou botar ele dentro da 
história,o meu irmão mais velho e o primo mais velho foru pra casa de 
um tio estudar no lameiro. Professor vei bom, finado Francisco de 
Macedo. Quando passaro o resto do ano de 35, eles viero simbora e 
Não foru mais. (Depoimento de Pedro Honório, 2017) 

A memória do irmão estudante é compartilhada com a irmã Lourdes, que 

cuida com carinho, até os dias de hoje, das “cartilhas” que o falecido guardou 

com zelo até o final da vida. 

Imagem 28 - Livros de morador 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 
 Em consideração ao carinho dos irmãos pelos livros, dona Lourdes os 

protegeu do pó e das traças mantendo-os em saco plástico e foi com muito 

orgulho que nos mostrou e nos vendeu para que continuássemos a protegê-lo, 

pois considera “os livros de Cabral” muito valiosos. 
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Um outro irmão de Lourdes e Pedro Honório , o falecido  Antonio 

Honório, considerado rico por outros moradores, doou um pedaço de terra na 

década de 70 para que o prefeito da cidade de Crato construísse uma escola 

na localidade em um acordo verbal, costume da época, sem nenhuma 

segurança amparada por lei. Na época, uma casinha de palha servia de 

espaço para a escola onde muitas crianças estudaram. Inferimos que o 

interesse denotado na vontade de estudar manifestadas nos jovens da família 

tenha motivado a família a continuar a luta pela implantação de uma escola 

local.  

 

Vin‟éro projetar aqui uma escolinha aqui, antes do Walter Peixoto, 
Não tem esse grupo aí? Foi ele que fez. Antes do Walter Peixoto, Zé 
Araújo ajeitou uma professora que ela vin‟a de pés [...] ensinar uma 
tropa de menino aí antes.  Na minha casinha de palha aí, nessa sede. 
Ela vin‟a de a pés, 6 km... uma légua. Todo dia ela vinha meio dia, a 
tarde, depois que ela almoçava lá ela vinha.  Aí  O Walter Peixoto fez 
esse grupo e ai chamou tudo praí. Foi aí onde uma criança...  não 
ficou muito aleijão, né? Eu mesmo vim aprender a assinar o meu 
nome depois que casei. Não tinha prefeito não, não tinha governo 
não. (Depoimento de  Pedro Honório, 2017) 

 

A escola Antônio Honório foi construída no governo de Walter Peixoto 

em terreno doado verbalmente pelo dono das terras, sem que ficasse nenhum 

registro legal de doação para os futuros herdeiros. A prefeitura colocou alguns 

professores para dar aulas na localidade, porém, segundo depoimentos, o 

número de alunos não era suficiente para manter a escola funcionando e esta 

foi fechada e os alunos foram transferidos para outras escolas de Crato. 

 A professora e líder comunitária Cícera, contratada pela prefeitura, 

formou uma turma do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), que funcionou na 

escola no ano de 2012, porém, devido a problemas de relacionamento entre 

lideranças, professora e alunos resolveram construir uma sala de taipa no 

terreno de sua propriedade onde tiveram aulas no ano de 2013 e 2014, na 

oportunidade muitos alunos adultos foram alfabetizados e uma turma de EJA 

foi concluída coma festa de formatura  no final do curso. 

 
Eu montei uma escola de adulto. E nessa montagem da escola de 
adultos, fui no censo e cadastrei todos os alunos que estudavam. Era 
a minha sala... Eu fiz duas salas. Uma pra uma menina que já era 
formada aqui. A sala minha tinha 35 alunos. Eu tenho tudo filmado ali. 
E nesses 35 alunos eu vi que a maioria não sabia assinar o nome. E 
ai foi que eu fui conversando, dando as aulas, explicando. Hoje todo 
mundo sabe assinar o nome. Pouca gente é que não sabe. Só 
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aqueles que não quis mesmo e não foi. (Depoimento de Cícera 
(líder), 2017). 
 

Muitos dos moradores com o qual tivemos contato trouxeram para as 

suas falas a participação, como alunos, no projeto de ensino da professora 

Cícera. Outras ações educativas foram desenvolvidas e realizado junto aos 

alunos da turma de Jovens e Adultos dentre estas um projeto de cunho cultural 

viabilizado em parceria com a ACB. A líder comunitária nos conta que 

 
o Projeto Mova Brasil, que era de Paulo Freire. Eles trabalhavam na 
mobilidade, e nessa mobilidade eu fiz uma feira cultural na casa de 
seu Raimundo ali. Pedi as barracas emprestadas com a ACB. A ACB 
também foi uma parceira nossa. E a gente montou... Eu fui... trabalhei 
o ano todim pra mim ver o que as pessoas sabia fazer. Cada um 
sabia fazer uma coisa diferente, bonita. Uns artesão bonito. Nós 
botemo uma exposição [...]. Tem gente que sabe fazer cesta; outro 
sabe bordar; boneca; faz o bolo de puba de primeira; sequilho. Na 
comunidade tem muita gente que sabe trabalhar no artesanato muito 
bem (Depoimento de  Cícera (líder), 2017). 
 

Imagem 29 - Alunos da última turma de EJA da Escola Antônio Honório. 

 
Fonte: Imagem cedida por Cícera Lopes (líder). Créditos de foto sobre foto: a 

pesquisadora, (2017). 
 

Infelizmente o contrato da professora não foi renovado e muitos alunos 

adultos perderam a oportunidade de dar continuidade ao sonhado plano de 

estudar. Os alunos foram distribuídos nas escolas da zona urbana.  O prédio 

da escola foi abandonado e um dia alguém retirou as portas. Parece ter a 

atitude servido de sinal para que outros se sentissem no direito de levar as 

pias, torneiras, sanitários, telhas, madeira e fios da instalação elétrica. Logo as 

telhas e a madeira já não se via e, finalmente foram derrubadas as paredes.  
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Imagem 30 - Escola Antônio Honório: antes e depois 

 
Fonte: arquivo da pesquisa, (2017). 

 
 

Embora a questão do analfabetismo tenha mudado um pouco; o acesso 

às escolas, mesmo com dificuldades têm modificado a forma de ser dos 

moradores mais jovens, que mudam do campo para a cidade em busca de 

melhores oportunidades de emprego.  

De acordo com as informações do cadastro realizado pela agente de 

saúde, poucos moradores locais cursam o Ensino Superior. Embora os nossos 

entrevistados tenham categoricamente afirmado que não havia ninguém 

formado na comunidade, não consideramos inverídica a informação pelo fato 

de nos semestres anteriores ter lecionado no Curso de Letras da Universidade 

Regional do Cariri, a uma aluna residente na localidade. Após a graduação a 

mesma prestou concurso público para a cidade vizinha, Santana do Cariri e se 

mudou para assumir a vaga conquistada no ensino municipal daquela cidade. 

No decorrer de nossa pesquisa, encontramos um jovem formado em 

História que reside há aproximadamente sete anos na comunidade. Artista que  

generosamente nos cedeu alguns dos seus trabalhos para expor na nossa 

pesquisa. Encaramos que, o fato de não residir mais na comunidade, ou 

mesmo por não ser de origem minguiribense, justificava o fato de que  

acreditassem os moradores não haver nenhuma pessoa formada na 

comunidade. 
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 Após a nossa qualificação, no mês de junho de 2018, nossa 

qualificação, no final do ano, encontramos um morador que há pouco chegara 

à comunidade, formado em música, desenvolvendo um projeto junto às 

crianças locais. 

  Em agosto de 2018, encontramos casualmente nos corredores da 

universidade onde trabalhamos, a jovem moradora da comunidade Minguiriba 

Marcilene Gomes de Farias, aluna do II semestre do curso de História da 

Universidade Regional do Cariri - URCA a qual nos informou que havia uma 

outra aluna da localidade cursando o VIII semestre. Citou ainda que havia duas 

amigas que cursavam Pedagogia.  

Em busca de informações mais precisas, nos dirigimos a residência da 

informante, onde coincidentemente se localizava o sindicato local, cujas terras 

para construção haviam sido doadas por seu pai, Raimundo Gomes de Farias 

esposo de Maria do Carmo. Nos surpreendemos ao encontrar no local uma 

aluna do VIII semestre do curso de Letras – Português, Marilene Gomes de 

Farias e ao indagar sobre a irmã que estudava, recebi a surpreendente notícia 

que na família de 09 irmãos, todos estudantes de escola pública, 07 deles 

frequentaram ou frequentavam o ensino superior. 

Dentre os cursos ofertados na região os filhos da família Farias optaram 

por Letras, História, Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Biologia e Agronomia. 

Dois dos filhos fizeram apenas o segundo grau. Um deles casou e não teve 

mais oportunidade de se dedicar aos estudos, o outro optara por um curso 

técnico em administração, por acreditar que teria melhores oportunidades de 

trabalho. Dentre os filhos deste casal, que, achamos importante frisar, fizeram 

parte da última turma de EJA ofertada na comunidade, destacamos Antonio 

Roberto Gomes de Farias, Graduado em Agronomia, Colégio Agrícola de Crato 

(2008), e foi mestrand do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia da 

UFLA. Seguindo a mesma linha de pesquisa, atualmente é doutorando na 

Universidade Rural de Pernambuco e no dia seguinte, 11 de novembro de 

2018, partiu para a Lousiania State University, no Mississipe, USA,  onde 

passará um ano dedicado às suas pesquisas, em um “doutorado Sanduiche”23.  

                                                 
23

 Doutorado Sanduiche é uma modalidade ofertada pelo projeto  Ciências Sem Fronteiras, do Governo 

Federal, que dá ao aluno matriculado em um curso de doutorado no Brasil, a oportunidade de estudar em 

uma universidade do exterior, com o intuito de aprofundar os conhecimentos inerentes a sua pesquisa. 
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Infelizmente, o acesso à educação no Sítio Minguiriba é um privilégio de 

poucos. Os jovens citados anteriormente foram alunos da extinta escola 

Antonio Honório, onde cursaram até a quarta série do ensino fundamental. 

Para da continuidade aos estudos tiveram que se deslocar diariamente à 

cidade de Santana do Cariri e posteriormente, para a cidade de Crato, onde 

finalizaram o segundo grau e, posteriormente a graduação escolhida. As 

mesmas dificuldades passam todos os jovens que almejam uma melhor 

qualificação profissional.  

Temos consciência da gravidade da situação e da necessidade de que 

haja uma escola na comunidade e esperamos que os governantes revertam o 

quadro atual para que as crianças, jovens e adultos possam, enfim, ter acesso 

aos direitos que lhe são garantidos por lei; e que não seja somente a educação 

familiar, baseada em virtudes e na moral, responsável pela formação  da 

comunidade e que além de honestas, educadas e felizes com o próprio estilo 

de vida essas pessoas possam ter, por meio da educação, condições de 

transformar suas vidas e por fim trazer melhorias para a comunidade em que 

estão inseridas. Dentre as súplicas da comunidade, uma das mais fervorosas é 

a criação e manutenção de uma escola de ensino fundamental e médio para 

que crianças,  jovens e adultos tenham acesso a educação  de qualidade sem 

a necessidade de arriscar a vida diariamente em busca  do conhecimento. 

 

c) A política no Sítio Minguiriba 

A política, obra escrita pelo pensador Aristóteles, na Grécia Antiga, é 

considerada “o primeiro tratado sobre a natureza e as divisões do Estado e as 

formas de governo” cuja repercussão põe em uso o termo originário do grego 

polis, que se refere a cidades-estados.Com o passar do tempo o uso do termo 

foi ampliado e passou a ser aplicado às formas de saber dentre estas o que se 

interpreta por poder, ética e identidade (FUNARI, 2009, p.7). 

 

Sabe-se que sua prática permeia o exercício do poder, todavia seria 
ideal que nesse processo houvesse o reconhecimento do outro a 
partir da ética e da consciência que a construção da identidade ocorre 
por meio do encontro das diferenças. Portanto, parte da alteridade, ou 
seja, do que não se é, para elaborar o que se gostaria de ser 
(FUNARI, 2009, p.7). 
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A palavra identidade tem diversos significados e está relacionada a 

símbolos expressados na linguagem e nas formas de se expressar, de se 

vestir, de pensar, de discutir e nos poderes retóricos de persuasão. A aplicação 

dessa simbologia denota processos de mútua identificação. (FUNARI, 2009) 

Estas características estão presentes em lideranças políticas no contexto 

comunitário do Sítio Minguiriba que tenta unir forças na luta por direitos que 

garantam melhor qualidade de vida para a comunidade. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 

1948, prega que “todos os seres humanos nascem livres em igualdades e 

direitos.” Considerando a importância de todos os direitos citados destacamos 

dentre estes o direito ao lazer, a saúde, a educação, a escolha e prática da 

religião e até mesmo o direito a participar de livre e espontânea vontade de 

uma associação, se assim o queira e o de não participar se essa não for a sua 

vontade. Exercendo inconscientemente o direito expresso no Artigo 20° que diz 

que “Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação 

pacíficas” e que “Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação”. 

 A comunidade do Minguiriba possui três associações com lideranças 

ativas que lutam para conquistar direitos garantidos por lei que, porém, ainda 

não fazem parte da realidade local. 

Uma das líderes locais é Maria José Carlos de Melo (Maria Honório), 

nascida no Sítio Minguiriba, possui ensino fundamental incompleto, atualmente 

atua como presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio 

Minguiriba e Adjacências (APPRSMA). Além de desempenhar a função de 

beata organizando os cultos religiosos da igreja católica e “tirando” a renovação 

de algumas residências locais. 

  Francisco Alves da Costa (Chico das Combi), oriundo da cidade de 

Tarrafas - Ceará, também se identifica como líder local. Embora não possamos 

conectá-lo a nenhuma instituição o mesmo afirma ter registro em cartório 

comprovando a função e possui papel ativo na liderança da comunidade, É o 

líder espiritual da “Umbanda de Cartas”, instituição religiosa atualmente ativa 

na comunidade onde Seu Chico desempenha a função de rezador.   

A terceira liderança é exercida por Cícera líder, natural do Distrito de 

Santa Fé, zona rural da cidade de Crato, graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Acaraú, e residente na comunidade desde o ano de 

2009. Exerce a função de presidente da Associação da Agricultura familiar e do 
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Sindicato dos Agricultores e Agricultoras da Agricultura Familiar do Sítio 

Minguiriba e também é “tiradeira” de algumas Renovações locais. Cícera nos 

conta como foi a ascensão de moradora para líder em meio à explanação 

acerca do trabalho desempenhado na comunidade: 

 

Tudo o que tinha... – Não manda Ciça, vai lá, que tu tem capacidade 
de representar nois. Aí, nisso hoje eu sou a líder comunitária daqui. 
Meu trabalho é com a comunidade e, nesse tempo todo que eu tô 
aqui, é, muita gente ainda duvida de mim, ainda duvida da 
comunidade, que aliás a força é o povo, porque  um líder comunitário, 
tem muitas coisa na comunidade.  A gente sabe que tem aquelas 
desavenças e tudo mais, só que o que vale é a maioria (Depoimento 
de Cícera ( líder), 2017). 

 
Segundo depoimento da líder Cícera, foi ela quem cadastrou os 

moradores da comunidade no IBGE: 

 

O sindicato rural me entregou um projeto pra eu desenvolver na 
comunidade. Era Projeto mova Brasil, do instituto Paulo Freire, e esse 
projeto era pra fazer o recadastramento... cadastrar todas as pessoas 
no censo do governo pra ter benefício e saber quantas pessoas 
morava na comunidade. [...] no censo do governo só tinha 3 pessoas 
cadastradas.[...] eles falaram que eu tinha que cadastrar todo mundo 
e  fui a primeira reunião na comunidade, que aqui já existia também a 
associação (Depoimento de Cícera (líder), 2017). 

 

Os três líderes, embora trabalhem em separado, possuem papel ativo na 

luta pela conquista dos direitos sociais na comunidade. Dentre as conquistas 

mais importantes destacamos a abertura das estradas, a energia, a construção 

das cisternas e a abertura do poço.  

 
d) A economia no Sítio Minguiriba 

 

O fato de extrair madeira da floresta e queimar pequizeiros para alcançar 

o mel depositado pelas abelhas, etc., que soava absurdo, uma verdadeira 

agressão à natureza, para Aderaldo (1954), era o meio de sobrevivência da 

comunidade, o meio encontrado para obter renda. A economia do Sítio 

Minguiriba girava em torno da produção agrícola e pecuária. Segundo as 

palavras de Jorge de Melo, se ganhava a vida 

era trabalhando. Plantando rocinha de abacaxi, de mandioca, fazendo 
uma caerinha de carvão, trabalhando alugado, tirando madeira na 
mata, estaca pra sicrano, pra fulano. [...] A gente caçava muito 
mesmo né. A gente ia, a bichinha saia... pô.  Vinha tirar a barriga da 
desgraça em casa. (risos) Peba, tatu, veado. Fiz muito isso.  Passava 
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a noite todinha no mato, caçando com um cachorro. O cachorro 
entrava na loca... até  a gente tirar aquele bicho.  Naquele tempo 
tinha muita caça. Hoje é perdido É proibido caçar hoje. Se for pegado 
com armas no mato e o IBAMA pegar,  ó!! (Depoimento de  Seu 
Jorge, 2017). 

 

A venda da produção agrícola no centro da cidade de Crato, para isso 

precisavam vencer a distância. Na época não haviam estradas. Desbravando 

as matas virgens os moradores seguiam para a feira 

Pra feira do Crato a gente ia ...nos animais... de animal. A gente 
descia aqui nas guaribas. Lá embaixo tinha um arrancho. Fazia uma 
casa de rancho pra os comboiero se arranchar. No domingo pra 
amanhecer na segunda. Ar mulher fazia... Tinha uma bodega 
encostadinha lá. Comprava um arroizim. Um toicinzim... a dona do 
barraco pra fazer.  Pedia a dona pra fazer. Quando era bem cedim de 
novo botava as cangaia

24
 no jegue e desabava pra rua, lá vendia as 

coisas que fosse vender, colocava a feirinha em cima dos animais. Aí 
marcava. Vinha simbora pra cá. Muitas vezes a gente chegava aqui 
oito hora, meia noite... dependendo da feira lá. Se a feira fosse ruim. 
Se desse uma feira boa pra subir no outro dia bem cedo. Esse uma 
feira boa pra vender . Dormia no rancho pra subir no outro dia bem 
cedo (Depoimento de Seu Jorge, out, 2017). 

A comunidade possuía jumentos ou cavalos que serviam de meio de 

transporte e também ajudava com o carregamento de cargas. Essas práticas 

foram transformadas com o tempo. O consumo de alguns artigos modificou as 

relações da comunidade com a própria comunidade e com a natureza, 

transformando o modo de vida dos moradores. Neste ponto, Fisher (2006) 

chama a atenção para a relação existente entre cultura e consumo que, em seu 

ponto de vista são inseparáveis a partir do momento que levamos em conta as 

necessidades básicas dos consumidores.  

 

As relações entre culturas e práticas de consumo são talvez mais 
óbvias quando as práticas em questão são claramente sociais em sua 
natureza e complexas o bastante para incluírem permutas e 
modulações que reflitam a cultura na qual ocorrem.  [...] Tais 
trabalhos tratam da relevância econômica, psicológica, social e 
cultural do consumo, mas concentram-se quase exclusivamente nas 
relações dos consumidores com as mercadorias (FISHER, 2006, 
p.91). 

 

 Essas relações são claramente demonstradas no avanço na qualidade 

de vida dos moradores do Sítio Minguiriba com o surgimento da bicicleta, 

                                                 
24

 Cagaia: carga no formato de uma cesta grande, quadrada, construída com madeira e cipó e 
posicionada nas laterais de burros, éguas e jumentos. Usada  no transporte de alimentos  
(farinha, feijão, macaxeira, rapadura... etc);  animais para o abate (galinhas e porcos); etc. 
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antigamente considerada um artigo de luxo fora do alcance de posse dos 

moradores. Com o tempo os jumentos e os cavalos foram desaparecendo de 

circulação e a bicicleta, com preços já mais acessíveis, tornou-se o principal 

meio de transporte da comunidade.  

 

Naquele tempo as confusão era pouco. Acabava as festa, quem se 

embebedou caia nas estradas. E era de a pés. Nem uma bicicleta 

velha ninguém possuía naquele tempo.  Nem uma bicicleta veia. 

Daqui pro Cajueiro. Moça, mulher, menino e marcava a longa viagem. 

E ia e vortava. Aí foi quando começou as bicicleta. Mota... quando a 

gente via uma mota, menino, que bicho é aquele?  Era numa 

bicicletazinha caindo os pedaços, 58. De lá pra cá tem um bocado de 

ano, não tem? Hoje todo mundo tem mota, tem um carro. Ninguém 

anda de pé. Ninguém quer andar de pé e as condições as veis dá, 

né? as condições as vêis dá, né? Quem é novo é filho do véi. O véi é 

aposentado e o novim abarca quase tudo. Se o caba der uma chance 

não sobra, né assim? (Depoimento de  Seu Jorge, 2017). 

 

Embora este meio de transporte ainda seja muito utilizado no Sítio 

Minguiriba, com as facilidades criadas pelos programas do governo Federal 

entre os anos de 2003 a 2015, muitos dos moradores adquiriram motos e 

alguns compraram carros, pela necessidade de deslocamento que se tornou 

ainda maior com o passar do tempo e as viagens se tornam caras quando feito 

em táxi ou transporte de lotação. Com o tempo, o trabalho de agricultor deu 

aos moradores o direito a aposentadoria. “Trabalhei, depois que me aposentei, 

faz mais seis anos.” Seu Pedro Honório faz questão de esclarecer que deixou 

de trabalhar na roça, não foi por orgulho nem soberba, mas porque as coisas 

que fazia não tinha na cidade; aprendeu o ofício de carpinteiro e fabricava 

móveis e ancoretas de madeira, que serviam para carregar água. “Com isso 

tangia a vida. Fazia móveis e ancoretas e vendia por 100 ou 140 cruzeiros, 

conforme os litros”. Em suas palavras disse: 

 

Tive uma sugestão grande, a madeira dava, né?  Porque abandonei a 
roça e peguei na arte. De cama a penteadeira tudo eu fazia. Eu fiz 
cinco cama, pra levar, pra aquele lugarzinho que tem...  eu me lembro 
nesse instante, eu fiz cinco cama de costela, dada invernizadazinha 
pra ir pra Lavras de Mangabeira, Lavras de Mangabeira! Oh, e de 
Lavras de Mangabeira pra chegar no pé da serra do Crato, não tinha 
carpinteiro não? Porque eu fazia de encomenda, eu só fazia de 
encomenda e eles fazia aí a torto e a direito. Botava peça de cajueiro, 
botava de mangueira, botava daquela madeira que não importa pra 
aquela obra, e butava em istante se acabava e eu fazia era de 
madeira magra. [...] Eu tenho umas cadeiras velhas de matuto aí que 
tá com 60 anos que foi feita e ainda tá boa (Depoimento de Pedro 
Honório, 2017). 
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O orgulho de Seu Pedro Honório pelo ofício desempenhado manifesta-

se na empolgação da voz ao falar dos feitos e da construção das ancoretas. 

Não havia água potável na localidade, como ainda hoje não há. Os moradores 

tomavam água de um barreiro, ou iam pegar a “2 léguas e meia” de distância,( 

em seu pouco entendimento, convertidos para 30 quilômetros), em um lugar 

chamado de “Azedo”. Iam em burros, jumentos ou de bicicleta e usavam os 

recipientes de madeira, as ancoretas25 que construía. 

Lembra que na época não havia o tambor de borracha, nem O balde 

para carregar a água e que depois chegou o balde de 50 litros e as movelarias 

da cidade de Crato. E aí, “quem é que quis mais serviço de carpinteiro? A 

mesa, quem foi que quis mais mesa?” pergunta-se em tom de resignação e 

complementa o pensamento ágil trazendo as mudanças que modificaram o 

estilo de vida da comunidade: 

 
Imagem 31 - Ancoreta 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa,, (2017). 

 

 
A farinha pra levar pro Crato era num jumento ou num burro. Pagava 
frete também... Depois o carro da linha acabou com isso. A ancoreta 
de madeira, a ancoreta de pneu tomou de conta. E balde de 
borracha, esse balde de 50 litros, é mais maneiro, porque na outra 
tinha os ferro e tinha a madeira, e ele é de borracha, é maneiro...  
(Depoimento de Pedro Honório, 2017). 

                                                 
25

 Ancoreta: reservatório para líquido em formato oval.  Construído de madeira , circundado nas 
partes superiores, inferiores e centrais por argolas de ferro, com um pequeno buraco na lateral 
que é vedado por um tampão de madeira. No Nordeste foi muito utilizado no transporte de 
água ou de aguardente em lombo de animais. 
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E infelizmente, tanto naquela época, quanto nos dias de hoje, as 

dificuldades são suportadas na velha desculpa pautada na religião de que tudo 

que não se pode alcançar ou tudo o que se deve suportar é “pela vontade de 

Deus”. Assim a religião segue soberana no comando da vida dos habitantes da 

Chapada do Araripe. 

 

O que eu lembro é que naquela época tudo era difícil pra pessoa. 

Meus pais não tinha quase recurso. Era uma coisinha muito simples. 

A gente ia levando a vida que Deus queria mesmo. Que Deus quer. A 

outa coisa de boa nunca que a gente teve não. As coisa melhor que 

tem agora é no tempo que nós tamo. Tudo era difíço. Água não 

existia por aqui. Luz muito pior. De um certo tempo pra cá foi que 

Deus ajudou e tudo e apareceu pra nós. Abaixo de Deus o 

governo.[...] E sobre meus pais, é como eu já falei. não tinha essa 

bondade toda não. Assim, pra eles, né?  Ele foi criado de todo jeito. 

Como Deus quis. A gente não tinha condição nem de comprar um 

calçado, nem uma roupa boa pra andar. Tudo era fraquinho mesmo. 

Aí, Graças a Deus, hoje todo mundo tem isso (Depoimento de Miguel, 

2017). 

 

Mesmo com toda dificuldade as famílias se estabelecem na chapada e, 

com o crescimento dos filhos a possibilidade de crescimento da população. Em 

nossas andanças pela comunidade encontramos contos, ´poesias e repentes 

que representam a memória e a história minguiribense, ao trazer traços 

identitários através da arte que manifesta um pouco da ideologia e da história 

de vida de sua gente.  

Escolhemos uma das obras autorais do Adelino Honório, como 

demonstrativo desse talento popular representativo da comunidade que 

inconscientemente denuncia traços da identidade legitimadora exercido pela 

família, pela economia e pela igreja.   

Adelino é casado, pai de 6 filhos; 4 homens e duas mulheres dos quais 

somente os mais novos, um menino de 14 anos e uma menina de 15 

permanecem morando com os pais. A filha mais velha das mulheres e os três 

rapazes mudaram para o estado do Goiás em busca de melhoria de vida. Os 

mais velhos já casaram e formaram família naquele estado, os mais jovens 

partiram há um ano e estão trabalhando na construção civil. Após viajarem, 

com um pouco da renda recebida e os ajudaram os pais a construir a sonhada 

casa de tijolo com alpendre. Agora no mês de novembro trouxeram de volta ao 
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Minguiriba, o pai que havia ido visitá-los e, na oportunidade, fizeram o piso de 

cimento para aliviar um pouco a poeira de casa.  

 O casal de filhos mais novos faz planos de morar com os irmãos em 

Goiás após concluir o ensino médio. A inevitável separação da família e o 

medo da solidão na velhice que se aproxima, motivam Adelino e a esposa a 

expor à casa a venda. Para ter a oportunidade de unir novamente a  família, o 

casal de agricultores está disposto a mudar o estilo de vida e deixar para trás a 

Serra da Minguiriba, levando consigo apenas a bagagem de memórias 

adquiridas durante o período vivido na comunidade, que certamente figurarão 

nos  versos futuros do „poeta cantador‟. 

 

Imagem 32 – Adelino, o poeta cantador 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

Adelino Honório narra em sua música dificuldade de uma família pobre 

criar os filhos. Acreditamos que o artista se refere as dificuldades encontradas 

em sua localidade, por ser essa a realidade que vive e conhece. A semelhança 

não parece mera coincidência. 
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O Triste Lamento da Pobreza do Brasil 

 
Meu Jesus, pai amado, que sofreu martirizado, foi pelos nossos pecado, morreu 
cravado na cruz / Dai-me força e pensamento, fortificai meu talento, pra mim cantar 
um lamento, de um pobre que não tem luz . 
Quando nasce u‟a criança, pra ele só tem bonança A única esperança é ser querido 
dos pais / Se for filho da pobreza, se for filho da riqueza, Nasceu pa sofrer demais. 
 
Quando nasce um filho pobre de um homem que num tem cobre26, / a sua sorte 
descobre logo no seu nascimento: 
Se for filho da riqueza, vai gozar muita fineza,27 
Se for filho da pobreza começa seu sofrimento. 

 
No oto dia cedinho, deixa chorando o filhinho, sai triste pelo caminho, vai à  casa do 
patrão / Disse patrão me favoreça28, me arranje e não se  aborreça e o patrão abaixa a 
cabeça e diz: não tenho nenhum tostão. 
 
Volta o homem lamentando acha a mulher soluçando e o seu filhinho chorando por 
falta do alimento / Um filhinho seu  lá pum canto irmurecido29 chorando com gemido,  
mamãe eu quero comer. 
 
A mãe chorando pum canto, seu pai derramando os pranto, dizendo quem  sofre 
assim desse tanto, é muito melhor morrer / Pega o franguinho30 derradeiro vende por 
poco dinheiro, compra a massa e sai ligeiro pensando no filho seu. / A fome lhe dando 
tapa, em casa faz uma papa, dá o filho e ele escapa pelos milagre de Deus. 
 
Quando o ano é fracassado31, quem tem não vende fiado que até no alugado chega 
um dia a le faltar / O filhim necessitado chorando pelo bocado32, e o triste homem 
coitado, sem ter aonde buscar / Quando o ano vem controlado. o patrão fica animado, 
oferece tudo fiado,  que o pobezim precisar / Quando a safra está segura apresenta 
uma cara dura e o sistema33 procura um meio de lhe enrolar34. 
 
Disse assim o seu roçado35 lhe deixou individado,  vou cobrar pelo contato36 e não vou 
lhe passar canuto37 / Vou formar uma cilada, le mete na enrolada e o pobre fica sem 
nada e o  patrão fica com tudo. 
 
Só tem um dia marcado que o pobe é abraçado, querido e considerado no dia das 
inleição / Digo pra o governador, deputado e senador, que o pobre só tem valor na  
mesa da votação. 

 
Depois os governadores, deputado e senadores, padre, juiz e doutores deste quadro 
varonil. Veja sem aborrecimento, sem orgulho e sem fingimento / São esse os triste 
lamento da pobreza do Brasil. (2 X) 

 
(Créditos de letra e música de Adelino Carlos de Melo) 

                                                 
26

 Cobre: dinheiro; riqueza. 
27

 Fineza: referente ao adjetivo fino. 
28

 Me favoreça: faça um vale; adiante o salário. 
29

 Irmurecido: sem forças, fraco 
30

 Franguinho: frango pequeno. 
31

 Ano fracassado: ano seco; sem inverno. 
32

 Bocado; alimento; comida. 
33

 Sistema: o poeta se refere ao banco onde pede auxílio. 
34

 Enrolar: ludibriar, enganar. 
35

 Roçado: plantio; roça. 
36

 Contato: contrato 
37

 Canuto: crédito, empréstimo. 
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 A voz forte do violeiro, trazia o pôr do sol, o lamento de um pai agricultor, 

e representa as dificuldades sofridas pelos pobres para garantir o sustento dos 

filhos em meio ao nordeste castigado pela seca.  

Representando a si mesmo como “o pobre que não tem luz” o poeta, na 

primeira estrofe demonstra a fé em Deus, mostrando que Ele é o seu reforço 

nas horas que precisa de força. Nas linhas 08 e 09 o poeta fala do filho de um 

homem “que não tem cobre” sofre desde o nascimento e chora com fome junto 

a sua mãe. Acompanhamos a trajetória do pai que sai triste, cabisbaixo, para 

pedir socorro ao patrão, que nega, alegando não ter dinheiro. Então “Volta o 

homem lamentando acha a mulher soluçando  e o seu filhinho chorando por 

falta do alimento” (Depoimento de Adelino, 2017). 

Nos versos do poema visualizamos a dor e a tristeza dos pais ao verem 

o filho chorar com fome é causa de tão grande sofrimento que, acredita o 

poeta, ser a morte a melhor saída: “A mãe chorando pum canto, seu pai 

derramando os pranto, dizendo quem sofre assim desse tanto, é muito melhor 

morrer.” Enquanto o dizer popular que o pai tira da boca pra dar ao filho é 

denotado no verso que diz que o pai vendeu  a única comida que tinha em 

casa para comprar o alimento para o filho: “Pega o franguinho   derradeiro  

vende por poco dinheiro, Compra a massa e sai ligeiro pensando no filho seu”. 

Pai e mãe, ficaram com fome: “A fome lhe dando tapa”, para alimentar o filho: 

“em casa faz uma papa, dá o filho e ele escapa pelos milagre de Deus”. Nos 

parece que a fraqueza do filho o leva quase a morrer de fome, a ponto de o pai 

considerar milagre o fato deste ter sobrevivido. 

Encontramos nos versos cantados uma metáfora para o período 

chuvoso e para o trabalho feito pelos bancos junto aos agricultores. Em período 

de maiores necessidades, que é o período de seca e não há safra garantida “o 

patrão” nega o empréstimo dizendo que “não tem dinheiro” porém “Quando o 

ano vem controlado, o patrão fica animado oferece tudo fiado. que o pobezim 

precisar”,  ou seja, quando o inverno é bom o crédito aparece, porém, logo o 

sistema cuida de dar o golpe. O poeta acredita que está sendo lezado: 

“Quando a safra está segura apresenta uma cara dura, e o sistema procura um 

meio de lhe enrolar”.  E continua: “Disse assim: o seu roçado lhe deixou 

individado / vou cobrar pelo contato e não vou lhe passar canudo/ Vou formar 
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uma cilada le mete na enrolada / E o pobre fica sem nada e o patrão fica com 

tudo.” A forma que o sistema trabalha endivida o agricultor rural de forma que o 

lucro do seu trabalho fica para o banco. Muitas vezes mal garantem o alimento 

e o que guardam não é suficiente para enfrentar os longos períodos de estio.  

O lamento do poeta demonstra a consciência de que o homem do 

campo só é valorizado em épocas de eleição. Quando aparecem padres, 

deputados e senadores em busca do seu voto, mas o seu valor acaba após a 

votação. “Só tem um dia marcado que o pobe é abraçado/ Querido e 

considerado no dia das inleição/ Digo pra o governador, deputado e senador/ 

Que o pobre só tem valor na mesa da votação.” 

 O apelo final do poeta é dirigido aos políticos quando pede que não se 
aborreçam com o seu lamento: 
 
 

Depois os governadores, deputado e senadores,  
Padre,  juiz e doutores deste quadro varonil 
Veja sem aborrecimento, sem orgulho e sem fingimento 
São esse os triste lamento da pobreza do Brasil, 
São esse os triste lamento da pobreza do Brasil. 

 
Na estrofe final do poema o cantador se despiu de todo o orgulho e de 

todo o fingimento para lembrar que, embora a pobreza seja esquecida por 

aqueles que detêm poder, o agricultor rural também é brasileiro e digno de 

todos os direitos que são direcionados a nação. A pouca escolaridade do 

artista, denotada no linguajar coloquial de roceiro, não é capaz de lhes vendar 

os olhos para a realidade triste do agricultor rural e o mesmo expõe através da 

sua arte os problemas que assolam a sua comunidade e carecem de ações 

socorristas imediatas por parte das autoridades que, aproveitam-se do fato de 

a comunidade encontrar-se isolada do resto do mundo e fingem não ouvir as 

suas reinvindicações.  

Que a nossa pesquisa seja suficientemente forte para fazer o cantador 

gritar mais alto o seu lamento e possa ser ouvido por aqueles que podem e 

devem fazer, não mais do que a sua obrigação para melhorar a vida daqueles 

que tanto contribuem para o desenvolvimento social do pais com o suor do seu 

rosto e o fruto do seu trabalho. 
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e) A recreação (lazer) no Sítio Minguiriba 

Os momentos de recreação no Sítio Minguiriba, em sua maioria, estão 

ligados às tecnologias (televisão, DVD, rádio, internet, celular) quando escutam 

músicas, assistem a filmes na televisão, no DVD, ou na internet que abre uma 

janela para o mundo e dá acesso a todas as opções anteriores, além de 

leituras, amizades virtuais nas mídias sociais e, no telefone, o WhatsApp.   

O lazer também é representado por meio das festas, não somente 

religiosas, mas também de aniversários e de casamento trazem a opção das 

danças de diversos estilos e do forró pé de serra; O passeio à pé ou de 

bicicleta, a visita aos amigos; os momentos desfrutados no “Bar dos Amigos” 

ou no bar do Toim jogando sinuca, bebendo ou simplesmente conversando; Os 

treinos e campeonatos de futebol intercomunitários e o tradicional bingo. A 

troca de experiências e vivências traz a sensação de pertencimento e contribui 

para a formação da identidade e das memórias individual e social do grupo. 

Esses movimentos podem garantir que, em situações futuras, que as 

informações armazenadas possam vir a fazer parte da memória social da 

comunidade, servindo de material de pesquisa em estudos como o que 

estamos realizando atualmente. 

 Pensando nas relações de lazer com a formação identitária do Sítio 

Minguiriba, verificamos que a religiosidade popular se atrela ao entretenimento 

na localidade. As festas religiosas na comunidade Minguiriba unem com 

maestria o sagrado e o profano, a partir do momento que ultrapassa as 

fronteiras do religioso e mergulha no território social como opção de lazer para 

as famílias da comunidade. Maria Honório diz que 

 

Essas festas são realizadas aqui,  já vem de meus avôs. Meus avós 

já fazia por causa dos pai deles. Aí isso é de geração, passando pra 

geração; e hoje já tá em filhos, tá em neto, tá nos bisnetos e por aí 

vai. A gente não deixa morrer. Por isso que a gente tá ficando mais 

velho e a gente já chama os jovi  e a gente já vai dando uma 

explicação  porque chega um tempo que a gente  não pode mais e 

eles toca o barco pra frente, né? (Depoimento de Maria Honório, 

2017). 

 

Seu Pedro Honório não lembra de quando se iniciou os festejos de São 

João da comunidade, pois, “desde que se entendeu por gente” que  participa 

dessa festa. Lembra que na noite de São João era comemorada na casa de um 
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homem que morava em um local que chamou de 04 marcos. Segundo ele era 

fazenda de gado que situava-se dentro da floresta  e pertencia a Geraldo Cruz, 

do Juazeiro. Nos relatos do primo Jorge Honório também há recordações das 

festas realizadas nas fazendas circunvizinhas:  

 

O camarada tocava uma sanfona lá no Paraíso ou ia fazer uma festa 

e a gente ia bater lá. Novo, não tinha dinheiro, mas se apresentava 

como se tivesse. Dinheiro era difícil. Aí O caba tocava até meia noite 

e a gente pegava as meninas  dançava pra caramba. Gostava muito 

de dançar. Forró, no tempo de novo eu não perdia não. Ela ficava em 

casa e eu ia pros forró. Bom danado (Depoimento de Seu Jorge, 

2017). 

 

Havia ainda um casal de idosos, moradores de uma das fazendas 

circunvizinhas, que realizavam uma festa no dia de São João. Contam Pedro e 

Jorge que frequentaram essa festa até quando já eram rapazes.  Depois a 

floresta chegou e tomou conta de tudo e o patrão levou o casal para morar em 

juazeiro. Segundo seu Pedro “a chegada da floresta acabou com tudo”, muitas 

fazendas foram perdidas, só restaram alguns posseiros, dentre estes a sua 

família. Fica claro no relato que a festa que costumava ir na casa desse casal, 

cujo homem identificou com José Tomás, era uma renovação. A partir daí o 

São João passou a ser comemorado na casa de seu irmão, até o seu 

falecimento e após isso “as meninas ficaram fazendo”, fala referindo-se as suas 

irmãs. 

Os rapazes festeiros crescem e resolvem montar uma banda cabaçal38 

para animar as Renovações. O feito é recordado tanto pelos idosos quanto 

pelos seus filhos que participaram da pesquisa: 

 

Quando a gente tava tudo rapais tinha... tinha não, tem Pedro 
Honório. São vizim lá, né? ele tocava o pife, né? O irmão meu, Que 
era o finado mané, que era o pai daquela mulherzinha que se chama 
Tontonha, também tocava o pife

39
, Ai inventaro  de fazer um 

zabumba, o zabumbeiro eu era o tocador da caixa
40

 . Adepois o 
menino... que tocava na caixa tinha a munheca

41
 dura . Não... Pra 

                                                 
38

 Banda cabaçal : conjunto musical típico da Região do Cariri. Composta por 04 ou cinco 
elementos que tocam zabumba, pífanos, caixa e pratos. Tem como representantes mais 
renomados, com mais de cem anos de existência, a Banda Cabaçal dos Irmãos Anicetos. 
 
39

 Pife é um instrumento de sopro semelhante a uma flauta. É feito de taboca e é utilizado, 
geralmente, por dois componentes em uma banda cabaçal (banda de pífanos). 
40

 Tocador de caixa, também chamada de tarô, porém, este instrumento  de percussão é feito 
de madeira e couro. 
41

 Munheca é a forma coloquial que os mais velhos se referem ao pulso, no Sitio Minguiriba, na 
Chapada do Araripe. 
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bater zabumba, era... era o zabumbeiro. Eu tinha a munhequinha boa 
pra bater o zabumba. Aqueles forrozin, aquele... tá..... os caba acharo 
bom,  Eu passei a tocar no zabumba. Eles tocava na caixa, chamava 
o taró, chama o taró, né?  Oxente

42
, a gente era convidado pra tocar 

na renovação. Aqui na chapada aqui. quais toda renovação que tinha 
a gente tava por dentro. Com aquele...  O zabumbeiro... A banda 
cabaçal, né? chamava naquele tempo, A banda cabaçal (Depoimento 
de seu Jorge, 2017). 
 

Maria Honório narra alguns momentos de lazer que confirmam as 

memórias do grupo e reforçam a opinião os momentos de entretenimento 

desfrutados pela comunidade sempre estiveram conectados à religião. 

 

Eu lembro bem que em 59 eu estava com 10 anos, meu pai era 
tocador de caixa, tinha os pifanes, tinha os prato, igual ao pifane, 
tocador de música. Nas renovação ele já ia tocar. Depois da 
renovação do São , João, depois da novena de São João. Preparava 
um jantar. Tocando aquele zabumba. Aí era como fazia a festa. 
Naquele tempo comia o bolo, o pé de moleque, a batata doce assada 
no fogueira. O girmum

43
, tirava ele com aquele talo. Otros já fazia a 

quadrilha, fazia aquele circo de palha e reunia a criançada de . 
Pintava, fazia aquele vestidão de saco aí pintava de tinta de coloral, 
quano não pintava, fazia quadrilha matuta. (Depoimento de Tontonha, 
2017) 

 
 Nas memórias de Rosa, Maria e Tontonha as brincadeiras realizadas em 

volta da fogueira de São João. A expressão facial e o sorriso estampado nos 

rostos nos deram a ideia do prazer que encontravam nas atividades de lazer do 

dia de São João. Pudemos imaginar as meninas-moças em volta da fogueira, 

de mãos dadas recitando de cor os versinhos e transportando pra vidas os 

laços da aliança. Vejamos os versinhos: 

 

São João disse e São Pedro confirmou que nós vamos ser comadres 
que São João Mandou. São João disse e São Pedro confirmou que 
nós vamos ser compadres que São João Mandou. Viva São João, 
viva São Pedro e viva nós minha comadre. Viva São João, viva São 
Pedro e viva nós meu compadre (Depoimento de Rosa, 2017). 

 

Consideramos, dentre as atividades de lazer a contação de estórias que 

eram um costume do grupo no passado. Sendo a comunidade composta quase 

que em totalidade de ágrafos, consideramos que as estórias contadas fazem 

parte do acervo de literatura popular (oral) do Sítio Minguiriba. Coletamos 

muitas narrativas e escolhemos um conto de uma de nossas entrevistadas para 

ilustrar o quadro abaixo, buscando analisá-lo a fim de elencarmos traços 

                                                 
42

 A junção de oh gente transformou-se,  na região do Cariri, a expressão coloquial oxente. 
43

 Girmum é a forma que os idosos da comunidade Minguiriba dizem jerimum. 
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identitários que possam agregar informações ao contexto social vivido na 

localidade. 

 

 Contação de estórias 

 

O entretenimento da comunidade pode ser associado às contações de 

estórias. Em uma coletânea de narrativas dos moradores percebemos que o 

real e o imaginário se misturam e deixam entrever o gosto pelas estórias 

fantásticas que se mesclam ao estilo de vida na comunidade. Nas 

manifestações culturais são denotados traços de uma identidade fragmentada 

pelo tempo e pelos avanços tecnológicos. Trazemos no conto da Rosa, 

anexado à introdução dessa pesquisa, representações identitárias que 

exemplificam esta afirmação. 

 Percebemos nas entrelinhas traços do passado difícil da comunidade, a 

começar pela necessidade de deslocamento e pela inexistência de transportes 

no sítio; os únicos disponíveis eram de um morador da vila vizinha, o 

“Rogéo”44. Segundo a narrativa da moradora Rosa, “Não tinha trânsito de carro 

como tem hoje. Os carro era contado 1, 2, 3 carro só, né? Você só, 

proprietário. Aí ele foi fazer a feira no Crato. Tinha que sair às 3 horas da 

manhã.” 

 Havia a necessidade dos moradores percorrerem longas distâncias até 

a cidade do Crato para vender os produtos agrícolas, fazer a feira, ir ao médico 

ou até mesmo ir ao Juazeiro do Norte para as romarias do Pe. Cícero ou as 

igrejas. Muitas vezes esse percurso era feito no lombo de equinos ou mesmo a 

pé. Cerca de 40 quilômetros separam a localidade, do extremo da cidade de 

Santana do Cariri ao Crato A comunidade possuía cavalos e jumentos que 

serviam de meio de transporte e também ajudavam com o carregamento de 

cargas. Essas práticas foram transformadas com o tempo, a medida que 

objetos como a bicicleta, a moto e o carro chegaram ao alcance da 

comunidade.  

A construção da rodovia Crato - Exu e as relações de crédito e consumo 

modificaram as relações da comunidade com a própria comunidade e com a 

natureza, transformando o modo de vida dos moradores. “O acesso rodoviário 

                                                 
44

 A denominação “Rogério”  que dá nome a uma comunidade vizinha ao Sítio Minguiriba é 
popularmente chamada de “Rogeo”. 
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a cidades de maior porte permite a população rural se abastecer a partir dos 

principais centros urbanos, ficando os distritos com oferta de produtos apenas 

para uso emergencial e ocasional (SILVA NETO, 2013, p.86). 

Em um outro tópico a Rosa fala que o “Seu Zé” foi ao Crato “vender um 

couro de bode para com o apurado fazer a fêra45.” Nesse trecho vemos traços 

identitários referentes a criação de animais como vacas,  bodes, porcos e 

galinhas como meio de subsistência da família e também como meio de 

complementar a renda. Aqui abrimos um parêntese, para falar dos produtos 

artesanais fabricados no passado e no presente, para serem vendidos na feira 

do Crato. 

No passado e no presente, no Minguiriba, os criadores locais vendiam a 

carne do bode e vendiam o couro aos marceneiros que o usavam para fazer 

assentos de cadeiras e baús, etc. Temos registros de que haviam três 

marceneiros no passado: Pedro Honório e seu primo, Manuel Carlos de Melo, 

pai de nossa entrevistada Tontonha. Antonio Vieira da Silva, esposo de Dona 

Zefinha  e o pai de Tontonha,.  A profissão passada de pai para filho tem na 

figura do Sr. Pedro Honório um dos últimos marceneiros, representante da 

velha geração. O couro do bode não está sendo usado na construção de 

móveis, na atualidade, no Sítio Minguiriba. 

 

Imagem 33 - Fabricação de moveis rústicos no Minguiriba 

 
Imagem: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

                                                 
45

 Fêra é o mesmo que feira. 
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A criatividade continua em alta. Na nova geração há o Antonio, filho de 

Dona Zefinha, que confecciona obras rústica tanto em madeira, quanto em 

cipó. Exercendo ainda a função de mestre de obra e pedreiro. Sua arte é 

vendida nas feiras de artesanato do Cariri, realizada algumas vezes do ano no 

espaço da Expocrato46.  Cestas e balaios não estão sendo mais 

confeccionados artesanalmente. O artesão que fazia este tipo de trabalho, 

devido à dor na coluna, abandonou o ofício. Porém, o casal da família Farias, 

Raimundo e Carmem, embora não o façam profissionalmente, dominam a arte 

de fazer cestas e cipós. Rosa Honório relata, também, o fato de que 

antigamente, a sua família e muitas outras da comunidade, faziam chapéus 

com a palha do buriti. para complementar a renda familiar. Muitos desses 

produtos eram confeccionados à luz do luar e da fogueira que amenizava o frio, 

enquanto escutavam os “causos” contados enquanto trabalhavam. 

A riqueza do imaginário veio ilustrada na estória contada pela Rosa 

quando se refere ao motorista e passageiros do carro: dizendo que “o motorista 

era uma caveira, seca magra, dur dente pra fora. Não tinha olho. No lugar do 

olho era aqueles buraco. E o pessoal que vinha em cima era um pessoal todo 

triste.  Tudo de cabeça baixa, homens e mulher, tudo de cabeça baixa.” As 

características dos personagens parecem ter saído dos contos fantásticos do 

Edgar Alan Poe, poeta Americano do Século XIX. O desfecho final da narrativa 

demonstra que não somente os passageiros eram fantasmas, como também o 

próprio carro; já que todos sumiram “no piscar da pestana”.   

Estórias assim eram contadas no passado, como entretenimento, à beira 

da fogueira, nas noites frias da Chapada. Um costume que desapareceu, 

quase que completamente, com a chegada da televisão à gás, muito antes da 

chegada da energia elétrica na comunidade, fato que só ocorreu no governo de 

Lula no ano de 2007. Pudemos perceber que as transformações sociais só 

chegaram à comunidade após a organização das lideranças locais. O povo não 

tinha a quem recorrer, senão à fé em Deus e no  Padre Cícero,  que ocupa o 

lugar de conselheiro, protetor e médico.  A religiosidade se faz presente nas 

horas de necessidade. 

                                                 
46

 Expocrato é a abreviação do nome da Exposição do Crato.  Exposição Centro Nordestina de 
Animais e Produtos Derivados, considerada a maior exposição agropecuária do Nordeste 
brasileiro. Ocorre no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti durante oito dias, sempre 
no mês de julho e movimenta a cultura e a economia regional.  Em 2019 será realizada a 68ª 
edição. 
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A comunidade, adepta do catolicismo popular e devota do Padre Cícero, 

que vem socorrê-los na hora da aflição, é explicitada nas frases: “Meu padim 

Ciço [...]  Né?  - Meu padim Ciço que é aquilo ali?  Ai disse que ali do nada 

desapareceu.” A resposta imediata do santo denota a fé do povo no seu santo 

de devoção, a certeza que ele vai atender a suas preces e vai cuidar deles em 

todas as situações é um dos traços identitários mais fortes da comunidade até 

a atualidade, mas embora tenham fé no Padre Cícero, acreditam nas 

providências divinas e inconscientemente demonstra que  Deus é o verdadeiro 

responsável pelo milagre:  

Mas ele disse que não sabe que carro era aquele, não sabe da onde 
aquele    carro apareceu. E ele disse que aquele carro foi Deus que 
mandou. Que ele disse que aquele carro não era aqui da terra. 
Aquele carro vei dos astros. E foi Deus que mandou ele ir vender 
aquele couro, fazer a feira pra mulher que tava de dieta. (Depoimento 
de Rosa, 2017). 
 

 Padre Cícero é colocado em segundo plano na fé denotada na narrativa, 

assumindo o lugar de intercessor e protetor nas horas das dificuldades, sendo 

Deus o responsável pelos milagres acontecidos e não o santo de sua devoção. 

Na narrativa de Dona Zefinha, porém, o padre assume o lugar do Todo 

Poderoso, entrando para a santíssima trindade “padre, filho, espírito santo”. Ela 

nos conta um episódio que sua mãe presenciou quando foi para pedir esmolas 

ao Padre Cícero: 

Tinha uma moça chorando, chorando nos pés dele, sem consolo. 
Quanto mais chorava mais vontade tinha.  – Se o pai eterno... aí 
botou a mãe na cabeça da moça:  
– Se o Pai Eterno descer do céu e botar a mão na sua cabeça e 
mandar você se calar, você se cala?  
– Eu me calo,  padim!  
– E então? Eu não tô mandando você se calar? Ela pufi, se calou!  –  
Disse na vista de mãe que era o Pai eterno, né? [...] Eu acredito que 
ele era o Divino Pai Eterno. Mãe viu quando ele disse. Mãe não era 
véia de mentira. (Depoimento de Dona Zefinha, 2017). 
 

 Além da crença que Padre Cícero é Deus, o medo da morte e o respeito 

aos mortos (fantasmas) também se denotam no tom de voz com que a 

narrativa é verbalizada, além das expressões de pedido de socorro ao “santo”:  

“–  Meu padim Ciço que é aquilo ali?”  Rosa deixa transparecer na voz o receio 

do passageiro, que segundo ela, foi quem lhe contou essa estória. Outro de 

nossos entrevistados trouxe para o discurso o pavor do desconhecido, sendo, 

também, o Padre Cícero o seu intercessor, narra um pesadelo do qual foi 

acometido. Em meio a agonia clama por todos os santos mas mesmo assim 
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não consegue escapar da assombração. Somente ao pedir socorro ao Santo 

Padre foi que conseguiu retornar a realidade: 

 

Deitado dormindo eu assonhei uma noite um negócio chegou agarrou 
e queria me levar. Carregar. E eu pelejei e chamei por todo santo. Por 
todo santo eu chamei, me valendo de todo santo e nada de ter um 
alívio. Quando eu disse valha meu padim Ciço, eu me acordei, abri os 
ói. ( Depoimento de Antonio Inácio, 2017) 
 

Seu Antonio Inácio considera um sacrilégio aqueles que não acreditam 

na Santidade do Padre Cícero desrespeitá-lo e se lembra de um caso 

sobrenatural ocorrido quando era jovem e morava em Campina Grande com 

toda a fé de que os castigos do Padre Cícero chegam para aqueles que não o 

merecem. Em tom misterioso conta: 

 

E nós lá em Campina Grande. Nós morava lá aí tinha um caba que 
chamava o Padre Cícero era o sapo dormente. Aí fica: - Homi não 
chame não. Falar de quem não conhece não presta não. Ele dizia:  é 
não? é sapo. Virou-se num sapo! Virou-se num sapo! Oi, do jeito 
que... Ele, pulava daqui caía acolá e aquelas manchas que o sapo 
tem, ele criou no coro dele. É porque falar de quem não conhece não 
presta, não é? (Depoimento de  Antonio Inácio, 2017). 
 

Na fala do “Seu Inácio” se percebe o respeito ao Padre Cícero e o 

reconhecimento ao socorro prestado nas horas de dificuldades. O Santo 

popular sempre ajuda os necessitados, seja dormindo (em sonhos) ou 

acordado, sempre traz consolo para as dores do corpo e da alma, para aqueles 

que não têm a quem recorrer. Dessa forma o Padre se torna o médico da 

chapada, atendendo por meio de promessas. É dele que se valem os menos 

favorecidos. Incentivo suficiente para alguns romeiros no passado vender tudo 

o que tinha e o seguir.  Alguns dos entrevistados traz em suas falas exemplos 

que ilustram, desde os seus antepassados, as curas realizadas pelo santo 

popular: 

Meu pai, O irmão dele endoidou. Ficou doido, maluco. Não atendia 

ninguém, [...] só atendia papai. Aí papai saiu de Campina Grande mais 

ele, só eles dois, [...]. Quando chegou ai no Juazeiro, meu padim Ciço;  

ele é padim meu, benzeu ele e ele ficou bom, aí vortaro.  Quando 

chegou lá papai ajeitou tudo e vendeu... morava no sítio da na zona  ia 

iá, aí  Ajeitou  e vei simbora pra cá com a família. Viemo pro Juazeiro e 

dai do Juazeiro fomos pro Caldeirão. (Depoimento de  Antônio Inácio, 

2017). 

 

Seu Antônio, remanescente do Caldeirão morava na “Zona iá, iá”, ou 

seja, na zona rural de Campina Grande, se mudou com a família para o sitio 
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Minguiriba onde formaram famílias e vivem até hoje. Na entrevista do agricultor 

identificamos traços linguísticos presentes na sonoridade da fala e no 

vocabulário comum aos moradores. Características que unificam a identidade 

de crianças, adultos e idosos e demonstram peculiaridades da linguagem 

coloquial da comunidade que, talvez precisem de esclarecimento para um leitor 

despreparado; traços linguísticos locais que temperam com um gostinho 

individual a identidade do povo da chapada, trazemos em anexo com suas 

respectivas significações. Um linguajar simples, com sotaque exclusivo, 

diferenciado no ritmo e no modo de falar das pessoas da região circunvizinha 

que envolve a própria cidade do Crato, Exu e Santana do Cariri nos contam 

histórias fantásticas com direito a lobisomens, fantasmas, casas mal-

assombradas e histórias de caçadores.  Algumas das narrativas que fazem 

parte do imáginário popular que enriqueceram a nossa pesquisa e que farão 

parte de um acervo oral da comunidade a ser, futuramente disponibilizado em 

formato de vídeo. 

 Ao escutarmos as his/estórias narradas pelos moradores da comunidade 

percebemos uma repetição nas narrativas de lobisomem e o conhecido Vicente 

Fino, lenda urbana conhecida em todo o Cariri Cearense. O que achamos 

interessante, porém, é a afirmativa geral de todos que o personagem morava 

na comunidade. 

Há relatos de moradores que conheciam o homem lobo e até 

testemunham o que aconteceu após os 7 anos de penitência, quando 

finalmente a praga da mãe foi extinta: o lobisomem, já desencantado, 

encontrou uma namorada e se casou. Um final feliz para um lobo que tinha o 

seu lado bom, pois muitas vezes deixou de comer as criancinhas pelo simples 

fato de vê-las gargalhar inocentemente e por saber que os pais sofreriam muito 

se não voltassem para casa. Percebemos, na forma de narrar, um carinho 

especial pelo misto de homem e monstro que era o Vicente fino.  

O lobisomem e outras personalidades que fazem parte do imaginário 

popular da Chapada do Araripe, como por exemplo, o vaqueiro e Virgulino 

Ferreira, O Lampião, foram representados na arte de um dos moradores da 

localidade. 
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Imagem 34 – A arte de Jameson Ronier Carvalho Paz 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

Ronier mora há seis anos na comunidade. Formado em História e 

professor, desempregado, aproveita o tempo disponível para cuidar da capela 

construída pelo pai em homenagem a esposa falecida; (local há cultos 

religiosos católicos uma vez ao mês e os fiéis são bem recebidos pelas boas 

vindas do Padre Cícero, expressas em uma faixa exposta dentro do pequeno 

templo) e no desempenho de suas ecléticas aptidões artísticas: o artista é 

poeta, escultor, desenhista e também faz alguns trabalhos manuais inspirados 

no imaginário da comunidade. Em suas obras encontramos a mistura da arte 

popular e erudita inspirada no conhecimento adquirido na academia e nas 

histórias contadas pelos moradores do Minguiriba que, nos confessou o artista, 

passa horas a escutar. 

 

 Forró pé de serra  

 

O tipo de música que caiu no gosto musical no país desde a década de 

50, não somente dos sítio Serra do Minguiriba, é o forró pé de serra, que partiu 

do Nordeste para o mundo pela música e pela sanfona de Luiz Gonzaga, o  Rei 

do Baião. Não somente em épocas de São João, mas também no Natal, em 

casamentos, bingos ou qualquer momento que reúna a comunidade 
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encontramos, a banda de forró local, em momentos partilhados pelo grupo que 

certamente farão parte da memória social.   

A destreza do corpo e da mente trabalham juntos no lazer da 

comunidade em uma das atividades favoritas de todos. Crianças, jovens, 

adultos e velhos, moradores do Sítio Minguiriba demonstram em suas atitudes 

o gosto pela música e pela dança.  Segundo as entrevistas escutadas, os 

jovens da comunidade têm o hábito de dançar o forró pé de serra desde que os 

primeiros moradores chegaram à Chapada do Araripe.  

 

Imagem 35 - Forró pé de serra 

 
Fonte: arquivo da pesquisa, (2017). 

 
 

O gosto pelo forró pé de serra motivou o jovem Guilherme Gomes, mas 

conhecido como Guiga, a aprender a tocar sanfona e cantar.  Membro ativo da 

sociedade local. O artista da terra exerce a função de agricultor, trabalha na 

construção civil junto aos irmãos, é dono do lava-jato local, borracheiro, 

motorista do trator que pega material de construção para as casas do sítio ou 

do entorno, além de ser o sanfoneiro da banda de forró pé de serra que anima 

a comunidade. Autodidata, aprendeu a tocar a sanfona inspirado nas músicas 

do Luiz Gonzaga, de quem é fã e inspirou o pai e os irmãos a juntar-se a ele 

tocando o zabumba, o triângulo e o pandeiro e formaram um grupo musical. 

  No mês de maio de 2016, João Gomes o pai dos integrantes da banda 

de forró comunitário faleceu. Nesse ano não houve a festa do São João. A 

família guardou o luto, porém, a lembrança da alegria do ex integrante do grupo 

em realizar e participar dos festejos no Minguiriba deu força para que, em 
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dezembro de 2016, na festa de fim de ano voltassem a alegrar as noites de 

festa minguiribenses.  

Apesar de outros tipos de músicas com batidas modernas e entoadas 

por cantores que fazem sucesso na mídia também serem apreciados pelos 

jovens atualmente, dividirem o palco e animarem as noites de festas na 

comunidade, é inegável a preferência da comunidade pelo forró pé de serra. 

Consideramos esse um dos traços fortes da comunidade, tanto no passado, 

quanto no presente, com grandes perspectivas de seguir sendo apreciado no 

futuro, manifestados no entusiasmo e na aceitação das crianças que participam 

dos festejos locais e tentam dá os primeiros passos desajeitados ao som da 

banda local. 

 

 Futebol 

Um dos esportes mais presentes entre na comunidade é futebol. Há três 

quadras de futebol de campo improvisadas pelos moradores onde crianças, 

jovens e adultos se divertem jogando futebol quase todos os finais de tarde e 

aos sábados ou domingos. Esporadicamente organizam campeonatos 

intercomunitários cujos prêmios geralmente é um bode. O preço do animal é 

rateado entre os participantes e o time vencedor faz um churrasco para 

comemorar a vitória. No final o prêmio é divido entre o time vencedor e os 

amigos, em um churrasco ao som do forró pé de serra da banda do Guiga. 

 Filmes e novelas 

Assistir a filmes faz parte dos costumes atuais da comunidade. Na 

maioria das casas há um aparelho de DVD e muitas cópias de filmes. A arte 

pode também ser apreciada pela televisão quando são apresentados nos 

canais abertos. As novelas da Globo fazem parte da rotina da maioria dos 

moradores, e em todas as casas há uma antena parabólica para da suporte ao 

gosto da população.  

 

 Internet: redes sociais e WhatsApp 

Após a chegada da internet no Sitio Minguiriba, percebemos que houve 

adesão instantânea por parte, principalmente dos jovens e adultos, aos grupos 

virtuais de Facebook e WhatsApp. O acesso à internet é ainda limitado, mas 
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mesmo não havendo área para as linhas telefônicas, a maioria dos moradores 

possuem telefones móveis. Os aparelhos podem ser visualizados em todos os 

eventos sociais. Os jovens minguiribenses aderiram também à moda do selfie. 

 

Imagem 36 - Dona Zefinha no WhatsApp 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

 Pouco a pouco a comunidade rural Minguiriba se adequa aos costumes 

da vida urbana e têm acesso à comodidades antes inexistentes. Dessa forma, 

há a possibilidades de que desapareçam as divisões existentes entre o campo 

e cidade e tanto os moradores locais permaneçam vivendo no sítio, quanto 

outras pessoas, cansadas dos estresses dos grandes centros urbanos, adotem 

a vida tranquila e mudem-se permanentemente para a localidade.  

 

 f) A religião no Sítio Minguiriba: a fé que cura 

A fé que os moradores do Sítio Minguiriba possuem é declarada em 

cada um dos lares que visitamos com a presença da imagem ou de uma 

estátua do Padre Cícero ocupando um espaço de honra da sala e nos 

discursos sobre a religião. Adeptos da religiosidade popular a comunidade 

dedica-se com devoção aos costumes centenários de realizar e/ ou participar 

das Renovação do Sagrado Coração de Jesus e da festa de São João. O 
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costume, segundo informações dos moradores, vem desde a fundação da 

comunidade. O Padre Paulo César Borges de Sousa (Pe. Paulo) atribui o 

fenômeno ao fato da comunidade da comunidade ser afastada dos grandes 

centros e não ter assistência paroquial. 

Pela ausência do sacerdote, pela ausência da igreja, então o próprio 
povo da comunidade buscava a religiosidade popular, como forma de 
rezar, de entrar em sintonia com Deus, de trabalhar a dimensão 
humana. E aqui, quando faltava alguma celebração eucarística, eles 
iriam buscar em Juazeiro do Norte, por conta de que em Juazeiro do 
Norte tinha mais padres do que no Crato. [...] Acredito que o padre 
Murilo abriu esse leque tão grande,  para que hoje a comunidade 
Minguiriba pudesse se tornar, com auxílio dos leigos, uma 
comunidade eclesial. Mas que ela mantém viva a devoção popular, a 
religiosidade popular; uma vez que o Padre Cícero aqui esteve aqui, 
e por aqui passou [...].  Acho que é um trabalho do Padre Cícero [...] e 
hoje continua um trabalho dos novos padres que foram nomeados pra 
trabalhar (Depoimento de Pe. Paulo, 2018). 

A herança religiosa herdada da fé paterna ou materna sobrevive durante 

toda a vida e é repassada para as outras gerações, desde a época dos avós do 

líder patriarcal da família Honório, lugar atualmente ocupado por Pedro Honório 

que nos contou que na Chapada do Araripe não tinha igreja e os moradores 

tinham que ir para a cidade do Crato ou para a cidade de  Juazeiro do Norte. O 

padre que o batizou, Monsenhor Assis Feitosa, foi o mesmo que fez seu 

casamento anos depois, adianta. Conta que seus pais iam para igreja de 

Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte e, saudosamente, manifesta 

a identidade romeira: 

E nós ficamos andano também naquele regime. O filho acompanha o 
pai, acompanha a mãe, né? Tudo de reza. Romeiro do Sul. De 
Santana do Ipanema, Romeiro do Rio Grande do Norte.  Agora o 
Cariri não, o Cariri é caririzeiro. Eles não gostam do Padre Cícero 
não.  É...  As vezes entra uma verdade, e a verdade retira mentira. Eu 
já tô puxando muita coisa demais.  Eu falando a verdade pra mim, 
mas eu vou ver se a senhora fala. Eu não vou falar adiantado não. Eu 
ia ver se a senhora falava porque era que eu gostava do Padre 
Cícero. Eu gostava porque minha mãe gostava, contava os milagre... 
e  aquilo a gente botava na cabeça...  o Padre Cícero Romão Batista.  
Aí, ali a gente ia pegando com aquilo e se criando com aquela 
devoção. O padre do Juazeiro, o padre do juazeiro. (Depoimento de 
Pedro Honório, 2017). 

 

Os moradores mais antigos tinham muito respeito pelo “padim Cíço do 

Juazeiro”. O apoio em meio às dificuldades de tratamentos de saúde e da 

própria sobrevivência em tempos de seca acabou se transformando em uma fé 

incondicional que foi repassada para os filhos, que conhecendo os fatos pela 

memória dos mais velhos, também aprenderam a buscar apoio nos momentos 
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de dificuldades, principalmente relativos à saúde, na fé que possuíam no santo 

popular que, através das promessas realizadas e da cura alcançada 

transformava-se, a cada dia mais, no protetor dos romeiros da chapada.  

Alguns relatos dos moradores são a respeito das promessas feitas para Padre 

Cícero. 

  Seu Pedro Honório conta que ficou mais próximo ao Padre Cícero já 

adulto, ao ser desenganado pelos médicos quando machucou o pé com uma 

das ancoretas que fazia. Narra que tinha duas oficinas, uma na casa da irmã, 

Lourdes Honório e outra em casa. E empolga-se ao dizer que 

Fazia ancoreta
47

, fazia mesa, fazia cadeira...  os banco era tudo novo, 
o povo sentava, já tá tudo dirmantelado. [...]. As portas dessa casa 
quem fez foi eu. Serrei as madeira no serrote, porta, janela o que tem 
aí. É o alevantamento dela (Depoimento de Pedro Honório, 2017). 

 
A memória de Seu Pedro viaja do passado para o presente e ele diz 

tristemente: “Hoje não posso deslizar nem uma teia.”  A agilidade do corpo não 

condiz com a rapidez com que a memória do nosso testemunho retoma o fio do 

pensamento anterior.  

Sim, eu vou contar a história do Padre Cicero Romão Batista:  O pé ia 
ser cortado no Joelho, a perna. No joelho, disse: Se não houver um 
remédio aí... o médico!  Se não houver um remédio aí. seu pé tá 
secando. Esse ressecamento vai de subir e vai ter que cortar no 
juelho, mas vou passar um remédio aqui, Um remédio quase do 
mato. Pra ver uma coisa. Se quiser vortá o mal, talvez não corte não, 
mas se, se o mal continuar é o jeito que tem... (Depoimento de Pedro 
Honório, 2017). 

 

Ao ser informado que podia perder a perna, seu Pedro fez uma 

promessa com Padre Cícero, para que este o protegesse, e não visse a sua 

perna sendo cortada. Dali em diante vestiria, todo dia 20, um terninho preto e, 

se não estivesse doente, também iria à missa. Com exatos dois meses já 

estava curado. Foi trabalhar na roça, o que já não fazia há oito meses e estava 

cheia de mato. Conta que, para se curar, havia vendido toda a mandioca que 

tinha e também gasto o dinheiro que tinha na poupança e em uma mala em 

casa. E continua dizendo que foi com os trabalhadores para a roça, plantar a 

mandioca e que era preciso ter paciência. A colheita da mandioca demorava 

dois anos, mas depois disso, o “dinheirin que tinha saído da caixa, da 

                                                 
47

 Reservatório feito de madeira, utilizado para o transporte de água em lombo de animais, burro ou 

jumento,  ou para o armazenamento de aguardente. 
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poupança que eu tinha tirado, coloquei de novo, aí fui, fui, passando, passando 

[...] num precisei mais de trabalhar” (Depoimento de Pedro Honório, 2017). 

Até os dias de hoje a comunidade vive sob a égide do catolicismo 

popular. A adoração ao Padre Cícero Romão Batista evidencia uma resistência 

à rigidez da igreja católica romana, representada nas práticas religiosas da 

população. As festas religiosas trazem os lados sagrado e profano das práticas 

nas Renovações do Sagrado Coração de Jesus, nas festas de São João e de 

Natal realizados pelos moradores.  

A identidade romeira manifesta-se apenas nos relatos dos mais velhos 

que seguiram a tradição dos pais e continuam até hoje a organizar excursões 

para as romarias do Juazeiro do Norte quase todos os anos. Seu Pedro 

Honório relembra que o estigma de romeiro foi herdado da mãe que sempre o 

levava para as romarias quando criança e que no passado os moradores 

frequentavam as missas na igreja de nossa senhora das Dores, práticas 

religiosas que permanecem até os dias de hoje, tendo mudado somente o local 

de oração, já que construíram no Minguiriba duas capelas que recebem a visita 

do padre da cidade uma vez ao mês.   

Seu Pedro nos fala do seu batismo e do casamento oficializados pelas 

mãos do Monsenhor Assis Feitosa. As cerimônias são importantíssimas para a 

vida dos moradores. Primeiramente são identificados como cristãos a partir dos 

ritos batismais. O casamento funciona como um fator de transição identitária, 

deixando para trás o rótulo de “solteiro (a) e passando a assumir o lugar de um 

homem/mulher “casado(a), criando uma nova família e novos laços sanguíneos 

a partir do nascimento dos filhos, quando novamente recebem atribuições de 

“pais”; “mães” e filhos. Outras identidades surgem com os graus de 

parentescos. Lembramos, porém, que há uniões constituídas na informalidade, 

sem o reconhecimento civil ou religioso. Famílias que se constituem com os 

mesmos direitos perante a lei e a sociedade. 
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Imagem 37 – Capelas do Minguiriba 

 

Fonte: Arquivos da pesquisa, (2017). 

 
 A cultura evidencia os traços distintivos de pessoas e comunidades. 

Quem são e o que fazem, seus valores, significados, significações e sentidos, 

traços identitários que os distinguem dos outros. (Arias  2002; Hall, 1997). 

 Diante das colocações de  Hall (1997)  de que a cultura é definida no 

estilo de vida de uma comunidade, nação ou grupo social através dos valores 

compartilhados e de Polak (1992) que considera que a repetição favorece o 

trabalho de solidificação da memória e impossibilita a ocorrência de alterações 

das lembranças, podemos afirmar que a cultura representa toda a produção 

artística, formas de lazer, entretenimento, valores e modo de vida de um povo, 

comunidade, nação ou grupo social, em suma é toda atividade e/ou produção   

que funciona como  diferencial em uma sociedade e, através da repetição de 

informações solidifica as memórias e atua como traço distintivo das identidades 

individual, coletiva e social.  

Segundo Bauman (2005) o conceito de “Identidade” quer dizer aparecer; 

ser diferente  e  que a procura da identidade divide e separa. Há situações em 

que a fé, ao mesmo tempo que liberta, aprisiona, une e afasta. A fé que liberta 

o corpo da doença ao mesmo tempo o aprisiona a promessas que transforma o 
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modo de ser, estabelece diferenças e uma identidade nova e singular que, 

literalmente, faz aparecer.  

Imagem 38 -  A promessa de Eva Silva 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

 A afirmação é ilustrada com a moradora Eva, que há muitos anos sofria 

de uma doença e fez uma promessa para São Francisco de que se vestiria 

como ele pelo resto da vida, caso fosse curada da enfermidade. Adotou a 

batina do santo ao receber a graça e, sem vaidade nenhuma leva a sua vida, 

em meio a chapada do Araripe. 

Dentre as manifestações religiosas do Sítio Minguiriba destacamos a 

existência de uma umbanda cujas práticas se misturam sorrateiramente às 

atividades cotidianas do povo do sítio através das atividades do Chico das 

Combi, que utiliza os seus dons para tratar de doenças do corpo e do espírito. 

 Observamos a resistência da grande maioria da população em admitir 

que a figura do rezador, (nome com o qual seu chico é identificado na 

comunidade), denota a presença de uma religião de matriz africana na 



136 

 

comunidade. O preconceito é sentido na forma velada como disfarçam a 

consciência das práticas do líder religioso.  

Chico das Combi se dedica ao trabalho espiritual nas terças e quintas 

durante todo o dia. Na oportunidade recebe em uma parte reservada da sua 

residência, composta por uma sala/capela onde há um altar com santos da 

igreja católica e cadeiras para os presentes se acomodarem nos cultos 

realizados. 

 

Imagem 39 – Centro de Cura Espírita “Sete Flexas” 

  

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

 Em anexo uma outra sala para atendimento espiritual onde imagens de 

santos católicos ecumenicamente dividem o espaço com imagens de entidades 

da umbanda. Iemanjá, Preto Velho e Sete Flechas são harmonicamente 

dispostas nas paredes juntos a peças do vestuário indígena, estátuas e em 

uma mesa, compartilhando o espaço com outras imagens repousa a imagem 

do Padre Cícero.  
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Imagem 40 - Ritual da Umbanda em Sítio Minguiriba. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

Em uma mesa no extremo da sala, ficam acesas muitas velas enquanto 

o “rezador” recebe suas entidades e trata das doenças do corpo e da alma. 

Encostada a parede, uma maca coberta com toalhas impecáveis e, na parede 

acima, um retrato do Dr. Gestera, médico conceituado falecido que prestou 

inestimável serviço, no desempenho da profissão, à população carirense. 

Imagem 41 -  Decoração em umbanda do Sítio  Minguiriba 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 



138 

 

Em todos os espaços da comunidade; nos lares, na igreja, na umbanda, 

no cemitério e até mesmo na estrada e nos comércios a figura do Padre Cícero 

se faz presente confirmando na identidade religiosa a forte ligação da 

comunidade com o catolicismo popular. A fé da comunidade, porém, não 

resolve os problemas de saúde e vimos personificado no relato de fé e 

resignação de Dona Naíde a angustia das gestantes locais ao perderem seus 

bebês por falta de atendimento adequado. 

Armaria. O padim Cíço já me alcançou duas graça que...( qual foi?.) 
Uma eu me lembra bem que foi...  eu ganhei dois menino de uma vez 
só, sozinha. Aí quando eu tive um, que eu pensava que  a ota já era... 
pra eu ficar boa,  a ota dozinha que deu, não sabe? Aí lá vem 
estufando uma meni... ota, oto menino. Aí eu dixe assim: Valei-me 
meu padim Cíço, me socorra nessa aflição tão grande, e é muito? Aí, 
mulher foi .. saiu logo tudo, com platina, com tudo. Aí Graças a Deus 
foi ele que me salvou, eu sozinha. Armaria. Aí eles inda passaro... 
Era gêmeo eles. Aí pássaro três dia vivo e morreu. Não tinha 
condição de butar na cubadora, né? (Depoimento de Dona Naíde, 
2017)   

 

Representamos o sofrimento dos moradores com a voz de Dona Naíde, 

porém, a ilustração do Cícero, que cuida da mãe desde os 09 anos de idade, 

após essa sofrer um AVC, demonstra o sofrimento da população quando se 

trata de casos de doença na família. O jovem precisou abandonar a escola 

ainda no primeiro ano do ensino médio. Em entrevista ao Miséria o jovem conta 

que cuida da mãe a 30 anos e suplica aos governantes que enviem um médico 

para a comunidade. Segundo ele, na época da entrevista, faziam 10 meses 

que não havia atendimento de saúde na localidade.  

 

Imagem 42 - “Filho cuida da mãe” 

 

Fonte: Foto de Guto Vital – Por Felipe Azevedo – Site Miséria, (2017). 
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A súplica do Cícero faz coro com a voz das 87 famílias que habitam no 

Sítio Minguiriba, que, não tendo a quem recorrer, dependem da fé e acreditam 

encontrar a cura para as doenças do corpo e da alma nas forças sobrenaturais 

que fazem parte da cultura popular. Recorrem a Deus e ao Padre Cícero e, nas 

horas da agonia, por falta de médicos, encontram no rezador consolo para as 

suas aflições e quando o pior ocorre, se conformam por acreditar que tudo 

acontece porque é a vontade de Deus. 

 O pedido por um posto de saúde na comunidade é pauta das reuniões 

das associações e sindicato local, e faz parte das promessas dos políticos, 

como afirma a líder comunitária Maria.  

 

Eu fiz esse relatório em nome da Associação Comunitária de 
Moradores, que é o povo que tá pedindo, né? Tá na câmara municipal. 
Tá na FEC, na federação regional que representa as associação 
comunitária de moradores de todo município de Crato. Né? Então é 
pedindo um posto de saúde. Como eles diz que um posto de saúde 
estruturado é dependioso mas pelo meno o ponto de apoio pra o 
atendimento a saúde, para a função do PSF. Que a gente é atendido 
aqui em casa particular. E tá constano na ata que seja construído esse 
ponto de apoio para o atendimento à saúde, caso o PSF na 
Associação.  Isso aí os gestor anterior sabe, que ele participou muito 
bem daí reunião com nóis. Um vereador, ele sabe e eu já tô passando 
esses dado para o atual. (Depoimento de Maria Honório, 2017) 

 

Os moradores da comunidade recebem visita do médico uma vez ao 

mês na sede Sindicato Rural do Sítio Minguiriba. Entendemos que o pedido da 

Associação tenha sido parcialmente e temporariamente atendido, à medida que 

a visita médico local foi transferida para o prédio da Associação dos Pequenos 

Produtores rurais. A medida paliativa não resolve a problemática da saúde 

local, tendo em vista a falta de um espaço físico, construído, mobiliado e 

aparelhado para tão importante finalidade. Cabe ao poder público local tomar 

providências cabíveis que venham a facilitar a vida sofrida dessa comunidade 

rural. 

5.2 AS MANIFESTAÇÕES FESTIVAS RELIGIOSAS DO SÍTIO MINGUIRIBA 
 

A amplitude interdisciplinar da Biblioteconomia como parte integrante da 

Ciência da Informação permite que a aquisição do conhecimento tenha colheita 

farta em diversos campos científicos ao integrar o material e o social e 

incorporar “múltiplas dimensões, como a sociológica, situacional, política, 
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filosófica, linguística, emocional, cultural, histórica e epistemológica.” Campos e 

Venâncio (2006, p.1) trazendo para os estudos contribuições que permitem 

aprofundar conceitos de temas variados como cultura, identidade, memória, 

educação, dentre outros.  

 A cultura e a identidade, são termos que vêm sendo constantemente 

associados ao âmbito das Ciências Sociais. Os problemas relativos à 

identidade são atribuídos à cultura; as crises culturais são remetidas às 

questões identitárias e parte dessa problemática é situada na globalização 

econômica.  Ideologias diversas, surgidas nos anos setenta opunham-se a 

multiculturalidade e segregavam as diferenças com o claro intuito de preservar 

a identidade. Não podemos, porém, ignorar que “a cultura pode existir sem a 

consciência da identidade” ao mesmo tempo que “as estratégias de identidade 

podem manipular e modificar uma cultura que não terá então quase nada em 

comum com o que ela era anteriormente” (CUCHE, 1999, p. 175-176). Nesse 

contexto, com luz em diversos autores que abordam a problemática, podemos 

afirmar que as festas religiosas atestam manipulações que transformaram a 

cultura identitária de diversas nações desde o séc. XVII e são pilares fortes 

para a formação da memória social. 

A memória social é a esfera onde “uma sociedade representa para si 

mesma a articulação de seu presente com o seu passado, configurando em 

consequência, o modo pelo qual os indivíduos sociais representam a si 

próprios, as suas produções e as relações que estabelecem com os demais.” 

(GONDAR, 2005, p. 22, WOODWARD, 2000) pois “Os grupos sociais possuem 

regras, idéias e elaboram informações próprias ao longo da sua história e sob o 

reflexo das diferentes relações que estabelecem”. (ARAÚJO, 2008, p. 100) 

Dessa forma há a construção da sua identidade, com traços pertinentes 

ao coletivo denotados nas representações que são elemento ricos e 

significantes ligados à memória individual ou coletiva, como costumes, saberes, 

lugares, ritmos, festejos, lendas e ritos que, ao serem adotados pelo grupo, se 

perpetuam e se tornam fontes de identidade e servem de veículo para memória 

do povo local em toda a sua pluralidade (MADEIRA, 2017) sendo que a cultura 

é reflexo da sociedade e através dela é possível distinguir quem são e o que 

fazem, seus valores, significados, significações e sentidos, traços identitários 

que os distinguem dos outros. Arias (2002); Hall, (1997). Para Cancline  
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Esse conjunto de bens e práticas tradicionais que nos identificam 
como nação ou como povo é apreciado como um dom, algo que 
recebemos do passado com tal prestígio simbólico que não cabe 
discuti-lo. As únicas operações possíveis – preservá-lo, restaurá-lo, 
difundi-lo – são a base mais secreta da simulação social que nos 
mantém juntos (CANCLINE, 2015 p. 160). 

As festas religiosas são eventos simbólicos repetidos anualmente. os 

rituais das festas religiosas, “são capazes de manifestar aquilo que se deseja 

tornar perene numa sociedade" (Cordeiro, 2011, p. 109). A repetição desses 

eventos favorece o trabalho de solidificação da memória e impossibilita a 

ocorrência de alterações das lembranças Polak (1992).  

As festas são responsáveis pela sedimentação da cultura e criação de 

identidades individuais e coletivas, dessa forma potencializam a formação da 

história da comunidade, pois, na “memória de um grupo se destacam as 

lembranças dos eventos e das experiências que dizem respeito à maioria de 

seus membros e que resultam de sua própria vida ou de suas relações com os 

grupos mais próximos [...]” Halbwachs (2003, p.51). Portanto, as festas estão 

entre “os eventos fora do dia-a-dia, contextualizadas na condição de situações 

extraordinárias e previstas, construídas pela e para a sociedade e cuja 

passagem entre o universo cotidiano é marcado por mudanças de 

comportamento que tornam os eventos extraordinários especiais” (CORDEIRO, 

2011, p.109). 

O binómio festa/identidade é uma subespécie do binómio mais lato 
cultura/identidade, alimentando-se ambos de uma causalidade circular: 
porque já está identificado, o grupo festeja e, por sua vez, a festa cria 
ou reforça a identidade. Festa e identidade precedem-se mutuamente, 
são ambas factor e resultado, causa e efeito, mas em patamares e 
momentos diferenciados, num processo inacabado de identificação e 
de reinvenção celebrativa. Este processo, confirmado pela história e 
explorado pelas ciências humanas, radica na dimensão simbólica do 
homem, cuja auto-realização ou existência (pessoal e comunitária) só é 
possível por mediações (TEIXEIRA, 2010, p.18). 

Na construção desse universo, como que montando um quebra-cabeças 

que retrate, com peças da memória popular, traços da identidade dessa 

comunidade, encontramos as manifestações festivas que ocorrem no Sítio 

Minguiriba, dentre as quais destacamos a realização da renovação, do São 

João e do Natal. 

No meio rural, sendo poucas as oportunidades de lazer e 

entretenimento, as festas religiosas têm a participação de um número 

significativo de moradores e visitantes e exercem um papel de suma 

importância para a sociedade local. Nesses eventos sociais a comunidade se 
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reúne para colocar os assuntos em dia e se divertir. Nesse contexto, os 

momentos festivos contribuem para a formação de novas identidades 

mediados pelo processo contínuo de construção e modificação dos saberes 

associadas ao movimento do tempo e à troca de conhecimento ocorrida no 

convívio com o grupo. O poder articulador da informação auxilia na 

identificação das características identitárias ao agregarem a memória coletiva e 

social elementos como músicas, narrativas, poesias, profissão, culinária, etc.  

 As fontes consultadas e o contato direto com os moradores do Sítio 

Minguiriba pouco a pouco trazem à luz o conhecimento de peculiaridades que 

nos permitem compreender e registrar a história da comunidade através da 

memória oral dos personagens e de outros documentos que auxiliaram na 

construção da nossa pesquisa. 

 

5.2.1 A Consagração do Sagrado Coração de Jesus  

 

 No século XVII, em Paray-le Monial, na França, em um convento de 

freira da Ordem de Visitação de Maria, Segundo Sampaio (2002) a partir das 

aparições de Jesus Cristo para Santa Margarida Maria Alaco que foi 

introduzido nas igrejas o culto da devoção do Coração de Jesus.  

O filho de Deus, em aparições faz, a Santa Margarida, três revelações: 

 Na primeira revelação aparece radiante como o sol, elevado em 

uma cruz, com uma coroa de espinho e ao descobrir o peito 

mostra a “santa” o “dulcíssimo coração”. (BELTRAMI, 1932, 

p.35). 

 na segunda revelação Jesus novamente apresenta-se a ela “todo 

radiante de glória” e mostrar-lhe o coração que “ardia como uma 

fornalha”. (BELTRAMI, 1932, p.36). 

 A terceira revelação é a união dos três corações. (BELTRAMI, 

1932). 

 Nesta aparição “Pediu-lhe, então Jesus que fizesse estabelecer na 

Igreja uma festa especial para honrar o seu Divino Coração” e lhe diz: “[...] eu 

te prometo que o meu Coração se dilatará para expandir com abundância as 

riquezas do seu amor sobre todos aqueles que lhe prestarem essa honra ou 
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procurarem que por outrem lhe seja prestada. (BELTRAMI, 1932 p.39) 

Margarida confidencia os detalhes dessa aparição ao Padre de la Colombière 

que, após ouvi-la pede-lhe que o entregue por escrito esta declaração para que 

pudesse reler e refletir sobre a mesma. 

 Após a leitura tranquilizou a freira dizendo que poderia confiar que 

aquela era uma mensagem de Deus. “Margarida ajoelhou-se diante do 

Coração Divino e consagrou-se solenemente a Ele, prestando-lhe por primeira 

uma das mais puras homenagens. O Venerável Padre de la Colombière uniu-

se a ela consagrando-se também ao Coração de Jesus, esse fato ocorreu 

numa sexta-feira, 21 de junho do 1675” (BELTRAMI, 1932, p.40). Segundo 

Sampaio (2002) nas revelações Jesus havia feito 12 promessas em favor de 

seus devotos: 

Conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado; a paz 
nas suas famílias. A consolação nas suas penas; serei seu refúgio 
seguro durante a vida e sobretudo na morte; derramarei abundante 
bênçãos sobre todas as suas empresas; os pecadores acharão em 
mim a fonte e o oceano infinito da misericórdia; as almas tíbias se 
tornarão fervorosas; as almas fervorosas se elevarão rapidamente a 
grande perfeição; abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do 
meu coração estiver exposta e venerada; darei aos Sacerdotes o dom 
de abrandar os corações mais endurecidos; as pessoas que 
propagarem esta devoção terão escritos os seus nomes  no meu 
coração, e dele nunca serão apagados; concederei no excesso da 
misericórdia do meu amor poderoso a graça da perseverança final aos 
que comungarem na primeira sexta-feira de nove meses seguidos. 
(MANUAL DO CORAÇÃO DE JESUS, 1962, p.50 apud p.11 
SAMPAIO, 2002, p.11). 

 Havia na época o costume de se comemorar o onomástico, festa 

considerada tão ou mais importante que o aniversário, onde a pessoa que tinha 

o nome de um santo, comemoravam a data. (BUENO, 2008). Dia 20 de Julho 

era o dia de Santa Margarida e as noviças resolveram fazer uma surpresa a 

Margarida, na época Diretora do convento, a realização de uma festa em 

comemoração ao seu onomástico. Tendo percebido as intenções das moças 

esta pediu que todas as honras fossem dedicadas ao Coração de Jesus. 

Atendendo ao pedido da Superior as noviças “Transformaram em pequeno 

oratório uma salinha, forrando-lhe as paredes de flores, de estrelas e corações 

inflamados. Levantaram um altar, ornaram-no de rosas e lírios e no meio 

colocaram a imagem do Coração de Jesus, devoção já introduzida no 

noviciado pela sua Mestra” (BELTRAMI, 1932, p.49). 
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 As características narradas assemelham-se as características da “sala 

do santo” encontrada nas residências nordestinos e reforça a ideia de que esse 

costume foi trazido pelo Padre Cícero para os lares nordestinos quando este foi 

à Roma em busca da revogação da proibição do bispo da cidade do Crato de 

rezar as missas na igreja católica. (TOLOVI, 2011). A citação abaixo evidencia 

a nossa impressão: 

No nordeste e, principalmente em Juazeiro do Norte, a “sala do Santo” 
se encontra presente em quase todos os lares. Um pequeno altar é 
organizado na sala onde se faz o ritual tradicional da entronização do 
Coração de Jesus. Um ritual implantado e incentivado por padre 
Cícero.  Essa Entronização geralmente é feita marcando uma data 
especial na família. De preferência a dada do casamento. Todos os 
anos, na mesma data, ocorre o ritual denominado “renovação”. É o 
momento de renovar e fortalecer a devoção ao Coração de Jesus. 
Simbolicamente, a presenta do Coração de Jesus na família representa 
uma forma de proteção e presença constante do Divino. E neste 
espaço há um lugar reservado de forma especial para a imagem de 
padre Cícero – chamado carinhosamente por “meu padim” (TOLOVI, 
2011, p.223). 

A renovação é realizada anualmente nos lares da zona urbana ou rural 

desde a época que o Padre Cícero era vivo, há mais de um século atrás, até os 

dias de hoje e, por ser um costume fortemente arraigado a cultura e a 

identidade do povo do Sítio Minguiriba, podemos em hipótese prever que o 

mesmo seguirá adiante por muitos e muitos anos, talvez permaneça para a 

posteridade, adaptando-se, como vem feito até então, as exigências de cada 

época. 

 Esse tipo de festa se popularizou na nossa região com os adventos da 

romanização do catolicismo popular, inicialmente realizada nas igrejas 

católicas, depois passou a ser realizada pelos padres nas residências dos fiéis 

e passou a ser chamada de Renovação do Coração de Jesus. Com o tempo os 

padres deixaram de ser figuras essenciais no ritual e a tarefa de realizar os 

ritos foi gradualmente sendo assumido por mulheres. Nesse sentido “O ritual da 

Consagração e Renovação do Sagrado Coração nos lares católicos constitui 

um rito de passagem, no qual o sagrado toma o lugar do profano.” 

(FERNANDES 2005, apud ARAÚJO, 2011, p.73). 

 Guilouski e Costa (2012); Santos (2015) consideram que O ritual traz a 

possibilidade de contato com o Espírito Santo. “O Cariri Cearense configura-se 

a cada dia como um espaço manifestuoso de aproximações com o divino” 

Santos (2015) repleto de lugares de memória onde constantemente as 

lembranças do passado se misturam com as do presente (Bauman, 2004), um 
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campo onde a religiosidade popular está relacionada a festas e as 

“Renovações” funcionam como um “fortalecimento da fé, renovação dos votos 

diante do santo, renovação da esperança diante das adversidades da vida, etc” 

(TOLOVI, 2017, p. 170). 

As Renovações foram descritas por Araújo (2011, p.71) como um ritual 

católico, realizado em uma data simbólica para a família anfitriã, “pois sempre 

está relacionada ao aniversário de casamento da família ou do nascimento do 

primogênito”. 

 Não podemos deixar de lembrar que no Nordeste estes ritos foram 

abraçados pelo catolicismo popular que, contrariando as manifestações da 

igreja católica romanizada, especialmente nos rituais realizados no Sítio 

Minguiriba, têm como convidado de honra, compartilhando o altar ou a parede 

de imagens dos santos tradicionais, a representação de Padre Cícero Romão 

Batista, “o santo” excomungado pela igreja católica e entronizado e 

considerado santo pelo povo e idealizador da festa no Cariri Cearense  (Tolovi, 

2017). Amado e idolatrado pela comunidade, o “padim”, como é 

carinhosamente chamado, não poderia faltar a esse momento especial e não 

fica “no sol”, entra em todos os lares, ocupa um lugar especial e, assim como 

ao Coração de Jesus, a ele também são rendidas homenagens, sem disputas e 

sem preferência, e é acolhido no altar pelo filho de Deus, já que cumprira a 

ordem dada por Jesus, em sonho, de cuidar daquele povo Cordeiro (2011); 

Guimarães (2011); Tolovi (2017). 

Na contemporaneidade, homens voltam a conduzir a renovação, ficando 

a escolha, (que também pode ser uma mulher), critério dos donos da casa, 

assim como a data da celebração, realizada com a presença de convidados 

que homenageiam anualmente uma data especial do passado daquela família. 

Percebemos nesses eventos que “A identidade, sempre dinâmica, precisa de 

um sujeito que represente para si e para o outro uma maneira de se colocar no 

mundo, seja por suas atividades, discursos e memórias recontadas” (CRUZ, 

2014, p.10).  As Renovações, nesse contexto, funcionam como divisoras de 

águas no que se refere aos traços identitários. Estas festas evidenciam em 

suas práticas as mudanças ocorridas através dos tempos, tanto com os 

sujeitos quanto na própria prática do ritual híbrido, trazido pelo Padre Cícero da 

Europa e adaptado a realidade do sertão. Segundo o Padre Paulo 
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[...] a origem da renovação foi o Padre Cícero que trouxe, uma vez que 
o Padre Cícero Romão Batista ele viu isso na Itália. Essa 
espiritualidade...  e como ele era um homem muito de... que viajava 
muito, que se informava muito então ele trouxe isso para a Região do 
Cariri e essa espiritualidade então se espalhou pela Região do Cariri, 
tanto é que só nós aqui conhecemos, essa espiritualidade da 
renovação do Coração de Jesus (Pe. Paulo, 2018). 

 

Mudanças ocorridas no século XX alteraram o modo de ser, de viver e 

agir do homem, favorecendo a mutação cultural com a diminuição das 

distâncias e o fluxo intensivo de informações que contribuem para a formação 

de identidades híbridas Cancline (2015), em comunidades que 

imperceptivelmente adotam uma cultura plural ao agregar novos 

conhecimentos aos costumes locais descentra, fragmenta e gera conflitos 

identitários Cannevacci (1996) A globalização contribui para a fragmentação 

cultural e faz surgir, cada vez mais, uma “sociedade líquida”, por ter tornado 

incertas e transitórias as identidades dos grupos sociais. Bauman (2005) e, 

cada vez mais, contribui para as alterações culturais em comunidades e 

identidades na pós-modernidade.  

 As manifestações festivas remetem a uma identidade sempre em 

formação ao agregar, desde os primórdios, traços culturais trazidos pelos 

romeiros oriundos de diversos estados do país, e da Europa pelo Padre Cícero 

(Renovação do Coração de Jesus). Embora fragmentadas e naturalmente 

modificadas com a evolução do tempo, é através destes festejos que a 

comunidade mantém uma unidade identitária, se fortalece socialmente e vai ao 

encontro do futuro, seguindo os passos daqueles que no passado trilharam os 

mesmos caminhos em busca de uma vida melhor. 

 

5. 2. 1. 1 As Renovações do Sagrado Coração de Jesus no Sítio Minguiriba 

 

Há mais de 100 no Cariri, a Consagração do Sagrado Coração de Jesus, 

popularmente conhecida por “Renovação do Sagrado Coração de Jesus”, eram 

realizados nas igrejas, por padres, porém, com o passar do tempo os costumes 

mudaram e as residências e os rituais passaram a ser celebrados por 

mulheres. No Sitio Minguiriba estes eventos seguem um ritual particular 

repetido em todos os lares que mantem, em aspectos gerais, a identidade 

secular das Renovações realizadas nas famílias e passada de geração para 
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geração através da tradição oral que se consolidou no meio social através da 

recitação e da dramatização litúrgica. 

 Durante muitos anos um padre de Juazeiro realizava o ritual da 

renovação na casa de seu Antônio Inácio, depois de sua morte, o seu 

acompanhante responsabilizou-se pela tarefa: “Padre Murilo de Juazeiro. 

Conheceu? Ele era quem vinha celebrar a missa aqui todo ano. E ainda hoje 

celebra. Ele mesmo não, mas outro ficou celebrando” e em seu linguajar 

simples nos explicou que o que era a Renovação do Coração de Jesus: “A 

renovação é rezar a reza do santo todo ano. Celebrar a missa, comida pra todo 

mundo que chegar... Muito bom!” (Depoimento de Antônio Inácio, set, 2017). 

Segundo pesquisas de Araújo (2011), a origem da simbologia que 

edifica o ritual remete à Idade Média com a Consagração dos lares ao Sagrado 

Coração de Jesus. Tolovi (2017) é de opinião que 

[...] Todos os ritos e gestos de adoração inscrevem-se no marco social 
que lhes dá sentido e que, ao mesmo tempo, é reforçado pelo 
ambiente social. Os próprios mitos são consolidados e penetram na 
consciência por efeito de sua manifestação social (tanto na recitação 
quanto na dramatização litúrgica) CROATTO (2010, p. 343-344 apud 
TOLOVI, 2017, p. 142). 

De acordo com o costume trazido da Europa, no passado, às 

Renovações do Sagrado Coração de Jesus eram realizadas em homenagem a 

uma data especial: o aniversário de um filho, de um familiar ou a data do 

casamento dos donos da casa. No Sítio Minguiriba, nos dias atuais, de acordo 

com as fontes consultadas, as Renovações são realizadas em comemoração 

ao aniversário de casamento dos donos da casa ou ao nascimento do 

primogênito. Percebemos, no entanto, que, no Sítio Minguiriba, não há um 

motivo especial para a realização das Renovações do Sagrado Coração de 

Jesus. Observamos, porém, que muito dos moradores fazem a opção de 

realizar a consagração de seus lares nos dias de São João ou Natal e de 

santos de sua devoção como São José, São Francisco e Santa Luzia, ou pelos 

motivos antes identificados relativos a casamentos e natalícios. A 

sincronização das duas festas torna essas datas especiais para os moradores 

que participam do festejo. Encontramos até quem realiza a renovação como 

pagamento de promessa feita para o santo de devoção pela cura de uma 

enfermidade, segundo Seu Horácio, há aproximadamente 30 anos sua irmã fez 
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uma promessa para que ficasse curado e desde então realizam a renovação 

em sua casa: 

Tem uns vinte anos, não ...tem mais. Uma base de uns trinta anos. 
Ela fez uma promessa. Eu fui operado e uma irmã disse assim que... 
que fazia uma promessa para mim, pra eu ficar bom. Lá no hospital. 
Ela perguntou pelos santos. Eu disse: É Deus no céu e Nossa 
Senhora na terra, o Coração de Jesus, lá vai. Ela fez pra eu não 
comer carne na Sexta Feira da Paixão e jejuar.  Rezar uma novena 
aí. Rezar o terço, rezar pra Deus proteger a casa, fazer aquele dia de 
oração.  Fazer uma reza; rezar. Aí seu disse: - Faço. Se eu ficar bom 
eu faço. Se eu escapar eu convido a mulher. Com fé em Deus e em 
Nossa Senhora. Eu faço. Eu vou fazer no mês de agosto. Todo mês 
de agosto eu sinto uma coisa. Eu vou fazer essa reza pra trapar

48
 

esse mês de agosto. Só vivo... toda vida é acidente com eu.  Aí 
Contei pra ela e ela aceitou. Disse: –  Pronto. Faça que aí é o 
caminho do céu! Eu fiquei fazendo a renovação todo ano. 
(Depoimento de Horácio Coelho, 2017). 

 

A realização da Renovação do Sagrado Coração de Jesus demanda 

gastos pelo costume secular de se fazer reformas ou a pintura da casa e de se 

oferecer um banquete e um lanche a todos os convidados que se fizerem 

presentes ao ato. Para poder arcar com os custos da festa os moradores se 

preparam economizando e criando animais como porco, galinha e bode para 

abater no dia da festa. 

 Pelas informações prestadas por Maria do Socorro Santana do 

Nascimento (Petinha),  agente de saúde local, e reforçada pelas líderes 

comunitárias que atuam como rezadeiras nesses eventos, tomamos 

conhecimento que, atualmente, 52 famílias não realizam a festa. Diante das 

informações recebidas no cadastro da família, que indica que a renda familiar 

da maioria dos residentes é proveniente da aposentadoria e que poucos 

moradores da comunidade têm vínculo formal de trabalho e, mesmo os que 

têm não possuem renda superior a 1 salário mínimo e, acompanhando de perto 

as despesas geradas pela realização das festas de renovação, constatamos 

que somente 35 famílias realizam a renovação devido à falta de condições 

financeiras das demais, pois a realização da festa demanda muitos gastos. 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 O morador usa a palavra “trapar” no sentido de atrapalhar a onda de azar que toma de conta de sua vida 

no mês de agosto. O oitavo mês do ano é considerado azarado segundo a popular caririense. 
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Imagem 43 - Renovação D. Cícera 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa,( 2017) 

 

Diante das evidencias explicitadas na literatura acessada, nos 

atrevemos a opinar que, provavelmente, talvez o “padim” tenha introduzido em 

nossa cultura a realização das festas de Renovações com a intenção de 

adoçar a vida sofrida dos moradores do lugar com a realização da 

Consagração do Sagrado Coração de Jesus, adaptando-a a realidade local.  

De acordo com o depoimento de Padre Paulo, o costume de se fazer grandes 

festas partiu dos fazendeiros e coronéis da época, mas, pelas orientações do 

Padre Cicero, deveria ser servido somente o café com biscoito, produtos 

acessíveis aos moradores com baixo poder aquisitivo. 

E, segundo Araújo (2011) o costume arraigou-se à cultura caririense e 

as Renovações são realizados até os dias atuais.  Muitos dos moradores fazem 

a opção de realizar a consagração de seus lares nos dias de São João ou 

Natal e de santos de sua devoção como São José, São Francisco e Santa 

Luzia, ou pelos motivos antes identificados relativos a casamentos e natalícios. 

A sincronização das duas festas torna essas datas especiais para os 

moradores que participam do festejo.  

Ao seguir o ritual da renovação, percebemos diferenças em relações as 

celebrações que acompanhamos na zona urbana de Crato. Muitas 

modificações sofridas com o decorrer do tempo, muitas delas relativas às 

questões de consumo. Destacamos algumas: 
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 As Renovações não são mais celebradas somente em datas de 

casamento e aniversário. Algumas são em homenagem ao santo de 

devoção da família. Gradativamente, as celebrações deixam de ser 

feitas à noite e vem sendo realizadas durante o dia por diversas razões: 

questão de segurança; pelo fato de que à luz solar facilita andar longas 

distâncias à pé; pelo cansaço causado todo um dia dedicado à 

celebração; 

 O ritual da Renovação é realizado tanto por pessoas de ambos os 

sexos, sendo que as rezadeiras são moradoras da localidade e os 

homens vêm da cidade de Juazeiro do Norte;  

 Antigamente, nas Renovações do Coração de Jesus na cidade de Crato 

serviam o “aluá”; suco feito com a casca do abacaxi que ficava a 

fermentar durante três dias. Havia a opção de se tomar chá ou café; 

caso a bebida, que era acondicionada em um grande pote49 na sala de 

jantar, não agradasse. Interessante, porém, saber que, mesmo sendo 

plantadores de abacaxi, segundo depoimentos, o aluá nunca foi uma 

bebida apreciada pelos moradores do Minguiriba. 

  Ao invés do aluá, chá ou café era servido com bolos, geralmente de 

puba ou milho e sequilhos, estes foram substituídos por biscoitos e 

sequilhos ou salgados, nas residência com moradores que tenham mais 

condições, pois são mais trabalhosos pra fazer e saem mais caro se 

decidir comprar feito; 

 O lanche era colocado em pratinhos em torno da mesa. No Minguiriba 

colocam em bandejas e as pessoas vão pegando ou em estojos 

plásticos fechados e entregues um a um, junto com um pequeno 

refrigerante, o que facilita na hora de servir. 

 

Percebemos que as Renovações fazem parte da tradição da 

comunidade do Minguiriba e vem se resinificando com o tempo, porém, é um 

costume que pode vir a extinguir-se. A afirmativa baseia-se no fato de que a 

festividade no passado era realizada em todas as residências e hoje os festejos 

são realizados somente em 38 das 87 famílias residentes no sítio. Atribuímos 

esse baixo número de adeptos ao costume as difíceis condições de vida na 

                                                 
49

 Pote: grande reservatório de água, feito de cerâmica onde, na comunidade Minguiriba, até 
hoje se conserva, preferencialmente, a água para o consumo. 
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Chapada do Araripe, ainda castigada por longos períodos de seca, onde 

grande parte da comunidade sobrevive de uma aposentadoria e há a 

inexistência de empregos formais. A ajuda nas subsistências vem por 

intermédio da agricultura popular, que é fragilizada pela falta de água que 

assola a localidade.  

Além das condições climáticas e financeiras, outros fatores ameaçam a 

descontinuidade dos costumes de se fazer renovação no Sítio Minguiriba. 

Segundo depoimento dos moradores, não há um interesse visível por parte dos 

mais jovens de dar uma continuidade ao costume. Gostam de participar, mas 

se alguém preparar para eles, porém se depender deles realizarem a festa, 

acreditam que a tradição vai desaparecer com o tempo. 

 

 

5. 2. 1. 2 Mapa ritualístico das Renovações do Sagrado Coração de 

Jesus 

 

A Renovação do Sagrado Coração de Jesus pode ser considerada o 

traço mais marcante de identidade dos moradores do Sítio Minguiriba, pelo fato 

de todas as famílias tradicionais da comunidade realizarem os festejos em suas 

residências.  Em depoimento, o Padre Paulo afirma que 

O território da Minguiriba que não tinha assistência do padre, não 
tinha assistência paroquial, até hoje, por isso que é muito forte aqui 
na Minguiriba a religiosidade popular. Pela ausência do sacerdote, 
pela ausência da igreja, o próprio povo da comunidade buscava a 
religiosidade popular como forma de rezar, de entrar em sintonia com 
Deus, de fortalecer a sua espiritualidade e de trabalhar a dimensão 
humana (Depoimento de Pe. Paulo,  2018). 

 
O ritual de preparação e da Renovação da Consagração do Sagrado 

Coração de Jesus, pelo fato de ser constante e repetitivo em todos os lares e 

contar com a participação em massa de todos os moradores contribui para a 

formação das memórias individuais, coletivas e sociais do grupo.  

No Sítio Minguiriba, nos contou Dona Lourdes que a primeira Renovação 

da Consagração ao Sagrado Coração de Jesus foi realizada na residência de 

uma senhora chamada (ouvir entrevista) há aproximadamente 80 anos atrás, 

contou com a participação de toda a comunidade circunvizinha e, desde então, 

passou a ser festejada em todas as residências tradicionais da comunidade. 
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Imagem 44 – Decoração da sala do Santo 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

Na literatura vigente, encontramos a seguinte definição para Renovação 

do Sagrado Coração de Jesus: 

As Renovações dos Sagrado Coração de Jesus, consistem em 
prática ritual instituída pelo Padre Cícero e caracterizada pela 
celebração anual, em domicílio, da renovação de contrato de 
proteção estabelecido com o santo, no momento de sua entronização 
na residência e da constituição do lugar na casa – geralmente o 
primeiro cômodo – denominado sala do santo. A sala do santo 
funciona como um mini altar, com pequena mesa com função de 
aparador, para acender velas e depositar imagens esculpidas em 
madeira ou gesso. A mesinha é coberta com toalha especial, 
geralmente branca e delicada, a moda das toalhas de altar, junto a 
uma parede decorada com vários quadros que representam a 
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imagem dos santos a quem a família tem devoção. As imagens do 
Sagrado Coração de Maria ocupam lugar central, caracterizando uma 
representação piedosa do sacrifício dos santos por seus protegidos 
que aparece tanto no semblante quanto na própria representação do 
coração exposto e sangrento da figura. Segundo Figueiredo (1998, 
p.123), “renovando a consagração da família à imagem do Coração 
de Jesus, renovam-se as esperanças no futuro da família, renovam-
se os laços entre os vivos e entre os mortos: a renovação é um rito 
sacrificial e festivo, cuja liturgia ocorre no seio da família, sai dela 
como invocação e volta para ela como redenção [...] como potencia 
para continuar a vida.” (CORDEIRO, 2011, p.47). 

 
A decoração da “sala do Santo”  traz as paredes enfeitadas com 

imagens de sua devoção rodeado de flores, às vezes com um pequeno oratório 

de madeira sobre uma mesa coberta por uma toalha e repleta de estátuas e/ ou 

quadros. Dentre estas imagens sempre encontramos o santo canonizados pela 

fé do povo romeiro: o Padre Cícero Romão Batista. 

O mapa do ritual, passo a passo, pode ser descrito da seguinte forma: 

1ª – Parentes e amigos são convidados para a primeira vez que a 

Consagração do Sagrado Coração de Jesus é realizada. O convite é vitalício 

enquanto houver a celebração naquela casa. Novos convites somente para 

quem não faz parte do convívio familiar e não sabem e não têm conhecimento 

da data da realização daquele evento naquela residência;  

2º – Limpeza dos quadros, troca dos enfeites anteriores por novos;  

3º – Na véspera da renovação são temperadas as carnes; 

4º – 6h, 12h e 18h estouram de 3 a 6 fogos como lembrete que é dia de 

renovação; 12h na renovação da casa de Dona Cícera. Fogos são estourados 

três vezes ao dia como lembrete que haverá renovação naquela casa, naquele 

dia; 

5º – Logo cedo começam a preparação das comidas para o almoço e/ou 

jantar, além de bolos, biscoitos, sequilhos e salgados e sucos ou refrigerantes 

para o lanche. Se a renovação for a tarde os convidados chegam para o 

almoço, se for à noite chegarão para o jantar. Muitos dos convidados 

participam tanto do almoço, quanto do jantar; 

6º – No início da renovação são soltos de  1 a 3 fogos; 

7º - Os homens sentam no terreiro da casa, à sombra das árvores, 

alguns prestam atenção ao ritual, outros conversam, alheios a celebração, 

enquanto as crianças em volta da casa e as mulheres participam do ritual 

realizado na sala do santo pela “beata”, entoando louvores e fazendo orações; 



154 

 

8º A celebração varia de 1h a 1h e meia, sem um tempo rígido 

controlado e iniciam a Consagração do Sagrado Coração de Jesus com a 

invocação da Santíssima trindade, rezando ou cantando; 

9º –Após cada oração as mulheres cantam um louvor. Após cada 

cântico soltam 1 fogo; 

10º Ao entoarem o canto final escutamos uma rajada de fogos. Todos os 

que restaram são soltos um a um; 

11º – Após a consagração é servido um lanche que varia de casa para 

casa: bolos, biscoitos, café, chá, suco ou refrigerante, ao agrado do convidado; 

12º São servidas as crianças primeiramente, sem seguida as mulheres e 

por último os homens; 

13º – Depois do evento os convidados se reúnem no terreiro 

conversando, contando his/estórias. Alguns partem logo após o lanche. 

 

Imagem 45 – Mapa Ritualístico da Renovação 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017) 

 

 

Sobre as fotos expostas esclareceremos na ordem de exibição, 

facilmente identificada na imagem acima: 
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1.  Miguel, esposo de Tontonha pinta o cômodo da casa recém 

construído para a renovação. Ainda serão colocadas as janelas e a 

tinta branca será coberta pela cor lilás; 

2. Os fogos desempenham a função de convite e sinalização dos locais 

onde haverá Consagração do Sagrado Coração de Jesus. 

3. Participam do almoço ou do jantar antes da renovação, todos 

aqueles que comparecerem ao local. É posta uma mesa farta com 3 

e até 4 tipos de carnes diferentes, arroz, feijão, salada e macarrão, 

podendo ou não ser acompanhado de refrigerantes. 

 
4. Maria é líder da comunidade e faz o papel da beata local. É quem 

reza as Renovações do Sagrado Coração de Jesus, cujo ritual traz 

caprichosamente copiado em um caderno pequeno gasto pelo 

tempo. Característica que também é apresentada pela também líder 

Cícera, que também possui os registros da renovação escrito a mão 

pelas mesmas razões apresentadas por Maria. Ela também organiza 

as missas que ocorrem uma vez por mês, aos domingos na 

capelinha de um dos cemitérios locais. D. Antonia, ao seu lado, é a 

dona da casa onde a renovação está sendo realizada. 

 

Imagem 46 - Manuscrito da Renovação do Sagrado Coração de Jesus 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 
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5. Antigamente as mulheres assistiam à renovação dentro de casa e os 

homens ficavam na parte externa. Este ano, na casa da Tontonha, na 

casa da Cícera e em outras celebrações percebemos que alguns 

homens participaram da reza na sala, junto das senhoras. Uma 

atitude inovadora na comunidade. 

6. Biscoitos e chá de capim santo e erva cidreira, ou café são servidos 

na hora do lanche. As crianças demonstram ser, depois das 

brincadeiras, ser esse o momento mais esperado da festa. 

 

Em uma das Renovações que participamos presenciamos a 

apresentação de duas mulheres do coco que animaram a tarde com bom 

humor e talento, uma delas era irmã do dono da casa. Ficamos sabendo nesse 

dia que nas Renovações de antigamente costumavam fazer apresentações 

folclóricas ao final dos rituais. Um costume que nunca presenciamos na cidade. 

 

5.3 FESTAS JUNINAS  

 A festa junina é um costume cultural, trazido de Portugal para o Brasil no 

Período colonial, que se arraigou à cultura brasileira e assumiu características 

individuais nas diversas regiões do país, assumindo traços identitários  

peculiares a cada uma delas. Com o tempo o ritual foi perdendo as 

características originais e se reintegrando aos costumes da época e do local 

em que está inserido.  

Guilouski e Costa (2012) definem rituais como cerimônias, religiosas ou 

não, caracterizadas pela repetição de gestos simbólicos intencionais através 

dos quais torna-se possível um contato com o mundo divino através da fé e por 

intermédio desta trazê-lo ao contato com à realidade dos homens. O rito é a 

prática do mito. O ritual é uma tradição religiosa que, através de linguagem 

ritualística, são rememorados e atualizados mistérios e eventos ocorridos no 

passado distante e considerados especiais pelos que a comemoram.   

As colocações dos autores nos remetem a um passado que 

conhecemos dos livros de Literatura Inglesa e nos fazem viajar no tempo e no 

espaço e nos leva diretamente ao festival celta, denominado de Beltane 

representado na obra “As Brumas de Avalon” de Marion Zimmer (Bradley, 
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1983), onde realizam um ritual pagã em homenagem a Deusa para que a 

mesma abençoe a colheita daquele ano. 

 Em um período anterior a Cristandade os camponeses acendiam 

fogueiras por toda a Europa em determinado período que antecedia o inverno. 

Dançavam e pulavam a sua volta e ofereciam sacrifícios a deusa da fertilidade 

para que a colheita fosse boa. Era comum o sacrifício de uma virgem que era 

ofertada a um guerreiro mascarado por ter vencido uma competição onde 

deveriam perseguir e matar um animal, o guerreiro vencedor, tomava como 

prêmio a virgindade de uma moça, também mascarada. “Os ritos eram 

contrastados com os jogos pelo resultado previsível dos últimos: nos ritos, a 

assimetria entre profano e sagrado produzia uma união, nos jogos, a estrutura 

criava eventos [...]” (Peirano, 2011, p. 19). A chegada do Cristianismo a ilha 

britânica tentou dizimar com a cultura dos povos antigos.  A fala de Merlin na 

obra de Bradley (1983) manifesta em palavras a memória daqueles tempos: 

 

No mundo deles, há apenas um deus; não só esse deus deve 
conquistar todos os outros, mas também deve fazer como se não 
houvesse outros deuses, como se não tivesse havido nunca outros 
deuses e sim falsos ídolos, obra do Diabo. E isso para que, 
acreditando nesse deus único, todos os homens possam ser salvos 
desta única vida. É assim que pensam. E o mundo é a projeção 
daquilo em que os homens acreditam. Portanto os mundos que antes 
eram um só estão se separando (BRADLEY,1983, p.17). 

 

A fala do personagem retrata processo de latinização pelo qual 

passaram muitos povos sob a égide do catolicismo romano. O Festival de 

Beltane ocorria nos dia mais longo e na noite mais curta do ano, 

respectivamente 22 e 23 de junho, no hemisfério (RANGEL, 2008), 

 

Com o cultivo da terra pelo homem, surgiram os rituais de invocação 

de fertilidade para ajudar o crescimento das plantas e proporcionar 

uma boa colheita. [...] Os rituais de fertilidade perduraram através dos 

tempos. Na era cristã, mesmo que fossem considerados pagãos, não 

era mais possível acabar com eles. Segundo Frazer, é por esse 

motivo que a Igreja Católica, em vez de condená-los, os adapta às 

comemorações do dia de São João, que teria nascido em 24 de 

junho, dia do solstício (RANGEL,2008, p.18). 

 A religião pagã parece não ter se extinguido pois, segundo Duarte 

(2008, p.2-3), na madrugada do dia 20 para 21 de junho de 2007 uma multidão 

de mais de 120.000 pessoas se reuniu em Stonehenge, ao Norte de Salisbury, 

na Inglaterra, em torno de uma fogueira, entoando cânticos, acompanhados por 
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instrumentos de sopro e percussão,  muitos deles vestindo indumentárias que 

remetiam a outros tempos para acompanhar o nascer do sol no solstício de 

verão do hemisfério norte. Segundo esse autor há registros de cerimônias 

semelhantes acontecendo, desde aproximadamente 1905, em Stonehenge. No 

ano de 1985 tentaram proibir oficialmente a realização do festival de Solstício 

de Verão no local. O fato causou um confronto entre os integrantes e 500 

policiais. No ano2000 a proibição só foi revogada.  

A tradição oral repassou a história de geração para geração e esta hoje 

serve de representação da memória dos acontecimentos que assolaram a 

Europa antes da implantação do Cristianismo e de inspiração para a 

apropriação dos significados atribuídos. Nas palavras de Fraser: 

 

All over Europe the peasants have been accustomed from time 
immemorial to kindle bonfires on certain days of the year, and to 
dance round or leap over them. Customs of this kind can be traced 
back on historical evidence to the Middle Ages, and their analogy to 
similar customs observed in antiquity goes with strong internal 
evidence to prove that their origin must be sought in a period long 
prior to the spread of Christianity. Indeed the earliest proof of their 
observance in Northern Europe is furnished by the attempts made by 
Christian synods in the eighth century to put them down as 
heathenish rites. Not uncommonly effigies are burned in these fires, 
or a pretence is made of burning a living person in them; and there 
are grounds for believing that anciently human beings were actually 
burned on these occasions. A brief view of the customs in question 
will bring out the traces of human sacrifice, and will serve at the 
same time to throw light on their meaning (FRASER, 1983, p. 798)

50
. 

 
 

A Igreja Católica, ao apropriar-se desses rituais fez tentativas, mediados 

por autoridades eclesiásticas em assembleias denominadas de sínodos 

cristãos, Ferreira (1988), de desqualificar esses rituais como ritos pagãos. O 

costume de se acender fogueiras no primeiro dia da quaresma prevalece até os 

dias de hoje na Bélgica, no norte da França e em muitas partes da Alemanha. 

Fraser (1983). “O culto não é simplesmente um sistema de símbolos pelos 

quais a fé se traduz exteriormente; é o meio pelo qual ela se cria e se recria 

                                                 
50

 Por toda a Europa, os camponeses estão acostumados  a acender fogueiras e saltar sobre 
elas em determinados dias do ano, desde tempos imemoriais. Há evidências históricas de que 
costumes similares remontam da Idade Média, e a analogia com a observação de práticas 
semelhantes atestam sua origem em um período anterior à expansão do cristianismo. Há 
provas de que, no Norte da Europa, no séc. VIII os sínodos cristãos tentaram derrubar os ritos 
pagãos. É comum efígies serem queimadas nesses fogos ou se fingir que estão queimando 
pessoas vivas nestas fogueira; há razões para acreditar que antigamente os seres humanos 
eram queimados nessas ocasiões. Um breve panorama dos costumes em questão trarão 
vestígios do sacrifício humano e poderá esclarecer seu significado. (Tradução nossa) 
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periodicamente. Consistindo em operações materiais ou mentais, ele é sempre 

eficaz” (Durkheim, 2003,167). Na impossibilidade de anular o costume pagão 

por este está arraigado a cultura europeia há muito tempo, a igreja apossou-se 

da tradição e, num processo sincrético, para a alegria das crianças de todas as 

idades, criou-se o dia de São João cujos festejos, no Brasil passou a ser 

comemorado nos dias no dia 23 (véspera) e a noite no dia 24 do mês de junho. 

 

5.3.1 O São João no Sítio Minguiriba 

 

“[...] a Memória permite a relação do corpo presente com o passado 

e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das 

representações. Pela memória, o passado não só vem 159a tona das 

águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como 

também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo 

da consciência (BOSI, 1984, p.19). 

O São João é uma das festividades mais esperadas do Brasil. Marca o 

início das férias escolares e é festejado em todas as regiões do país, com uma 

atenção especial na zona rural; traz reflexos de uma identidade coletiva, 

diferenciada com traços identitários dos costumes locais e na forma como é 

comemorada em cada região. Na região metropolitana o costume de acender 

fogueiras pouco a pouco está sendo extinto. Há a preparação de comidas 

típicas. Os grandes supermercados e lojas de tecidos se preparam para as 

vendas do mês. Produtos à base de milho para a preparação de cuscuz, bolos, 

mingaus, canjicas, pipoca, etc. e tecidos para a confecção de roupas especiais 

para as quadrilhas contemporâneas e até mesmo para o uso comum dos 

moradores, pois, em épocas festivas há o costume de vestirmos uma roupa 

nova. Espaços decorados com bandeirolas e animados ao som das músicas de 

forró, com uma preferência nacional pelas músicas de Luiz Gonzaga. 

No Sítio Minguiriba, a festa de São João é um marco no calendário anual 

festivo da comunidade e, sem dúvida, parte marcante da identidade 

minguiribense e é realizado, segundo depoimentos dos moradores, desde a 

chegada dos primeiros romeiros à chapada. 

Essas festas são realizadas aqui já vem de meus avôs. Meus avós já 

fazia por causa dos pai deles, aí isso é de geração passando pra 

geração e hoje  já tá em filhos, tá  em neto, tá nos bisnetos e por aí vai. 

A gente não deixa morrer. Por isso que a gente tá ficando mais velho e 

a gente já chama os jovi  e a gente já vai dando uma explicação  

porque chega um tempo que a gente  não pode mais e eles toca o 

barco pra frente, né? (Depoimento de Maria Honório. 2017). 
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 A noite de São João é iluminada pelas fogueiras acesas as 18h. No 

Minguiriba não há um designer específico para a armação da fogueira de São 

João. O importante é que esteja acesa e os moradores possam se aquecer. 

 

Imagem 47 – Mapa Ritualístico do São João 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 
 

A comunidade do Sítio Serra da Minguiriba costuma comemorar as 

festas juninas em duas datas diferentes: No dia 23 de junho a comemoração é 

realizada na residência dos moradores. Cadeiras são colocadas ao redor da 

grande fogueira, nos alpendres, embaixo das árvores, em todo lugar.  

Em reunião da APPRSMA, decidem a data da realização da festa de 

São João comunitária. Todos os anos a festa é realizada no terreno em frente à 

sede da associação dos moradores. Na oportunidade sempre é realizado um 

bingo para angariar recursos para os gastos da associação. Pequenas 

barracas vendem churrasco e mungunzá, comidas típicas da época junina na 

comunidade. 

 A festa é animada pelo tradicional forró pé de serra. Na comunidade há 

uma banda de forró composta por membros da família “Honório”, apelido 
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herdado devido ao nome do bisavô. João Gomes (in memorian) no bumba, O 

Guilherme Gomes na sanfona e no bocal, José Humberto Gomes (no 

triângulo), Antonio Gomes nos pratos. Em 2017 duas bandas dividiram o 

mesmo show: Uma banda que veio de fora e cantou músicas de forró moderno 

e a banda local encarregou-se do forró pé de serra.  

A fogueira marca a identidade coletiva nacional compartilhada com o 

resto do país, como é o caso das brincadeiras realizadas na noite de São João. 

Porém, traços identitários coletivos do Minguiriba, com outras comunidades 

que se assentaram em serras, são encontrados na maneira de vestir peculiar 

aos locais frios, com o uso de agasalhos e jaquetas por crianças, jovens, 

adultos e idosos, nada de vestidinhos leves de babados. Alguns levam lençóis 

para complementar o aquecimento e se proteger do frio. 

 

Imagem 48 – Tradicional churrasco em São João do Minguiriba 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 



162 

 

No passado, comidas típicas como bolo, pé de moleque, batata doce, 

etc, eram servidos nas noites de São João do Sítio Minguiriba, hoje, porém, o 

churrasco e o mungunzá são os pratos tradicionais dessas festas. Atualmente 

a comunidade prefere consumir comidas e bebidas quentes. Acreditamos que 

este seja um recurso para aquecer do frio pois, embora as baixas temperaturas 

sejam características da comunidade serrana, os meses de junho, julho e 

agosto registram a sensação térmica mais fria da Chapada do Araripe. 

Independente dos fatores climáticos, essas transformações marcam a 

identidade da comunidade e denotam que a festa de São João continua a 

seguir rumo ao futuro, aderem as transformações da época, é aprovada pelos 

moradores de todas as idades e possivelmente essa tradição resista ainda por 

muito tempo nos festejos populares da comunidade. 

 

5.4 O NATAL 

A existência de Jesus é um assunto que divide opiniões há séculos. 

“Falar sobre um Jesus histórico não é algo simples. Ao contrário, é mais 

complexo do que aparenta, o que, consequentemente, pode levar a 

considerações distintas e conflitantes” Furlani (2015, p.182). 

 o pesquisador americano Joseph Atwill afirma, segundo Rosa (2013), 

em reportagem da revista Veja, que o Cristo é um mito inventado por 

aristocratas romanos para controlar as rebeliões religiosas contra o império 

através da pacificação do povo judeu. A teoria repercutiu mundialmente e foi 

assunto de debate entre pesquisadores, jornalistas e religiosos. Segundo este 

jornalista, para Atwill, a ideia de Jesus é uma farsa histórica que “deveria 

funcionar como um duro golpe aplicado pela ciência contra a ignorância 

propagada pela religião.” Golpe ou não Jesus está arraigado na história do 

homem e, no seu papel de Salvador, sobrevive há mais de dois mil anos como 

Pedra fundante da fé Cristã. Para Bourdieu (2005), 

 

O consenso tornou-se a ilusão primeira a que conduz qualquer 
sistema de regras capazes de ordenar materiais significantes de um 
sistema simbólico. Por exemplo, no caso da religião a divisão dos 
seres e dos homens em classes antagônicas encontra-se referida a 
um sujeito transcendente que “cimenta tal divisão" (BOURDIEU, 
2005, p. XVI). 
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As teorias analisadas direcionam as nossas certezas que o sujeito a 

quem se refere Bordieu (2005) é Jesus Cristo Embora o evangelho de Jesus 

tente unificar a humanidade as dúvidas que permeiam a sua existência 

“cimenta” a divisão entre os homens. Segundo Rosa (2013) Atwill  admite que o 

cristianismo serve de conforto, porém o considera prejudicial e repressivo pelo 

controle mental que exerce sobre os homens, cegando-os e os tornando servis 

a ponto de aceitarem a pobreza e as guerras que permearam a história. Num 

ponto de vista nordestino, essa aceitação incondicional das misérias e 

tribulações é atribuído ao fato de que a fé do povo leva a crença de que tudo 

acontece porque é a "vontade de Deus.” 

 Para Atwill, porém, “a existência de Jesus não é mais uma questão de 

fé, mas de ciência.” Afirma, Rosa (2013) em entrevista publicado na revista 

Veja em 17 de dezembro de 2013. As polêmicas existentes em torno da figura 

simbólica de Jesus Cristo estendem-se também à festa do dia 25 de dezembro 

do calendário Cristão, dia do nascimento do “Salvador”.  

A ciência mais uma vez parte em busca de confirmações e encontram 

uma longa história pela frente, mas não pode negar que a história de Jesus, o 

Nazareno, consolida o poder da memória social, quando associada à narrativa 

e escritos daqueles que vivenciaram ou ouviram falar dos fatos, pelas 

características polissêmicas que a história possui.  

Dessa forma, comportar signos e símbolos em formatos orais, escritos, 

esculpidos ou desenhados e até mesmo marcas corporais “podem servir de  

suporte para a construção de uma memória” (Gondar, 2005, p. 12) e   

transforma-se em uma poderosa fonte de informação para a reconstrução do 

passado (Gondar, p. 2005; Hawbwachs, p. 2003). Para melhor compreensão 

da simbologia associada a essa data tão importante do calendário cristão 

consideramos relevante agregarmos ao texto informações registradas na 

memória social que serviram de alicerce para o contexto histórico vigente.   

Sete mil anos antes do nascimento de Jesus, a partir do momento em 

que o homem aprendeu a dominar a natureza, deixando de ser simplesmente 

um caçador e dedicou-se a arte da agricultura percebeu que em um certo 

período do ano, nos dias mais precisamente nos meses de junho e dezembro, 

havia um dia em que a luz do sol brilhava por mais tempo. Esses dias ficaram 

conhecidos como Solstício de Verão e Solstício de Inverno.  
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No dicionário encontramos a definição de “Summer solstice” como “the 

time during the summer when the sun is farthest from the equator; June 21 or 

22 in the Northern Hemisphere” (Webster Dictionary, p. 1460  e p. 1677)   e 

“Winter Solstice” com a mesma definição diferenciando apenas o dia de em 

que ocorre o fenômeno, que é 21 ou 22 de dezembro. significa dizer que, no 

hemisfério norte no Solstício de Inverno ocorre o dia mais curto seguido da 

noite mais longa do ano, normalmente, no dia 21 ou 22 de junho e serve de 

marco para a chegada do inverno. Já o Solstício de Verão traz o dia mais longo 

e a noite mais curta do ano, com o dia mais longo, geralmente ocorre nos dias 

21 ou 22 de dezembro e marca a chegada do verão. Por volta dos anos 3100 

a.C. e 1100 a.C., um monumento de pedra foi erguido na Inglaterra, em um 

lugar Chamado Stonehenge, primeiro acreditou-se que a construção havia sido 

motivada pela religiosidade, porém, a ciência e a religião são postas em 

questão novamente quando se percebe que a complexa construção 

possibilitava que o sol se alinhasse em diversos ângulos, isso “leva a crer que 

havia um conhecimento avançado de astronomia por parte daqueles povos. 

Assim, as suposições se dividem entre o misticismo religioso até algo mais 

racional e científico” (DARAYA, 2016, p. 1). 

 Hawbwachs (2003) explica o fato da seguinte maneira: 

O passado deixou na sociedade de hoje muitos vestígios, às vezes 
visíveis, e que também percebemos na expressão das imagens, no 
aspecto dos lugares e até nos modos de pensar e de sentir, 
inconscientemente conservados e reproduzidos por tais pessoas e em 
tais ambientes (HALBWACHS, 2003, p. 87). 

 

Embora não se saiba a razão da construção de Stonehenge, há a 

hipótese de que ali havia funcionado um templo Celta e que o lugar era 

utilizado para os rituais de adoração e de sacrifício aos deuses pagãos da 

antiguidade, na expectativa de que se tivesse uma boa colheita. O Festival de 

Beltame é retratado na obra de Zimmer, As brumas de Avalon e mostra o ritual 

da fertilidade realizado como que em um pacto com a Deusa em troca de uma 

colheita farta: 

Gorlois é um romano, e um cristão. Você acredita realmente que em 
sua casa se cumprem os ritos de Beltane? - Não, creio que não - 
admitiu Viviane, divertida -, embora, se eu fosse você não juraria que 
seus criados não saiam furtivamente, no solstício do verão, para 
acenderem fogueiras e deitarem-se sob a lua cheia. Mas o senhor e a 
senhora de uma família cristã não podem fazer o mesmo, não à vista 
de seus padres e de seu deus rigoroso e pouco amante... Igraine 
respondeu secamente: - Você não deve se referir assim ao deus de 
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meu marido, que é um deus do amor. - É você quem o diz. E, apesar 
disso, ele travou a guerra contra todos os outros deuses, matando 
aqueles que não o adoraram - argumentou Viviane. - Seria melhor 
que fôssemos poupados do amor desse deus. Eu poderia lhe exigir, 
em nome dos votos feitos outrora, que fizesse aquilo que lhe pedi em 
nome da Deusa e da Ilha Sagrada... (ZIMMER, 1982, p. 35-36). 

 

A fala retirada do filme “As Brumas de Avalon”, de Zimmer (1982) 

representa o Festival de Beltame, e demonstram que os vestígios do passado 

visíveis nas pedras e os ritos realizados até os dias atuais marcam um 

encontro do passado com o presente e comprovam que “é na cidade de hoje 

que um observador nota muitos traços de outrora” Halbwachs (2003, p. 88).  O 

local, Stonehenge e os eventos realizados 07 mil anos antes de Cristo deram 

origem aos festejos de São João e Natal e se espalharam pelo mundo. refletem 

o modo de pensar e sentir de uma época que serve de espelho para a 

contemporaneidade. 

 O sincretismo cultural se evidencia nos festejos natalinos realizados na 

comunidade Minguiriba. Associamos o evento às homenagens feitas aos 

santos consagrados pela umbanda; Cosme e Damião, dia em que distribuem 

doces e presentes às crianças, que ocorre no dia 27 de setembro em todo o 

Brasil.  

No Centro Espiritual Sete “Flexas”, localizado no Sítio Minguiriba, em um  

domingo da primeira quinzena do mês de dezembro, os líderes da umbanda 

local realizam o „Natal‟, festa que faz parte do calendário cristã e possui as 

mesmas características do ritual pagã. O líder religioso convida a comunidade 

católica local e das adjacências; as famílias trazem suas crianças para 

participar da festa, ganhar doces, presentes e participar das brincadeiras e, 

inconscientemente, rendem homenagens a Cosmo e Damião. 

Os gêmeos Cosme e Damião são santos do século III, cuja devoção foi 

trazida de Portugal para o Brasil, se espalhou pelo litoral e foi interiorizada a 

partir dos garimpos operados por negros que garantiam a produção através da 

mão de obra escrava. Diante da imposição da fé católica, como forma de 

resistência, sincretizaram os orixás com os santos impostos e assim garantiram 

sua independência cultural. Sincretismo que se conserva até os dias atuais.  

Os irmãos não têm data de nascimento precisa. Foram médicos que 

exerceram a profissão gratuitamente; mortos como mártires por não se 

curvarem diante dos deuses pagãos; santificados pelo catolicismo romano e 
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considerados protetores das crianças. Os santos da fé católica são adorados 

no Brasil há muito tempo e, no ano de 1535, foi construída uma igreja em sua 

homenagem, na cidade de Igarassu, Pernambuco.  Dias (2014) esclarece que 

a cultura dos povos antigos é povoada de divindades duplas, sem 

necessariamente serem gêmeas. Como exemplo das “entidades benfeitoras” 

cita Castor e Polux (gregos); Osíris e Seth (egípcios); Rômulo e Remo 

(romanos); Vishnu e Lakshmi (indianos). Diz ainda que na África o orixá Ibeji é 

representado por gêmeos considerados sagrados. Então,  

Cosme e Damião seriam mais uma manifestação do arquétipo dos 
gêmeos, presente “na maioria de tradições primitivas e de mitologias 
relativas às altas culturas” (Cirlot, 1984, p. 273), o que haveria 
permitido seu sincretismo com os Ibeji. Isso nos levaria a pensar o 
sincretismo, como fez Pedro Iwashita (1991), a partir de conceitos 
jungianos. Mais exatamente a partir da psicologia dos arquétipos. 
Isso significa que foi possível o sincretismo entre os santos e orixás, 
por serem equivalentes“ para a experiência humana, no seu sentido 
profundo e existencial” (Iwashita, 1991, p. 247). Assim, perguntar 
pelas origens do culto de Cosme e Damião não significaria apenas 
estabelecer e fixar uma data, mas verificar a força desse arquétipo 
(DIAS, 2014, p, 40 - 41). 

 

Segundo Freitas (2015, p.1) “Cosme e Damião são festejados por 

crianças e adultos, com doces e brinquedos, dentro das casas, pelas ruas e 

nas praças; em centros espíritas ou umbandistas e em igrejas.” A autora diz 

ainda que “Uma [...] forma de festejar os santos é ofertando uma mesa com 

bolos e doces. [...] nos centros espíritas ou de umbanda as mesas com bolos e 

guaranás parecem estar sempre presentes.”  O relato assemelha-se ao que 

acontece na festa organizada por Chico das Combi e sua esposa no Sítio 

Minguiriba.  

A festa é realizada na casa do casal onde construíram uma capela com 

imagens de santos católicos e em anexo uma sala grande decorada com 

imagens mistas de santos católicos (Jesus Cristo, Maria, São Jorge, Cosme e 

Damião) e da umbanda (Iemanjá, Preto Velho, o índio Sete Flechas) além de 

uma estátua do Pe. Cícero, uma foto/pôster do Dr. Gestera, médico falecido da 

cidade do Crato, dentre outros) para a realização dos serviços espirituais. 

 No dia da festa há um almoço, uma missa e a distribuição de presentes, 

bolos, refrigerantes, salgados e sorvetes para todos. As crianças se divertem 

muito nos brinquedos espalhados pelo terreiro do rezador, adjetivo com o qual 

é identificado no Sítio Minguiriba, relacionado à função desenvolvida na 

“umbanda de cartas” segundo ele, um trabalho espiritual direcionado a cura 
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das doenças do corpo e do espírito, tendo como ferramenta única no 

tratamento um cordão com o qual mede partes do corpo do paciente. Durante 

essas seções a cor branca padroniza a roupa vestida por ele e seus ajudantes.  

Sobre a última festa ele nos contou que: 

Eu sou muito grato, de vê um padi se dirlocar lá do Crato pra vim 
celebra uma missa, daqui na casa, e  eu fico principalmente essa 
missa que foi celebrada, agora, eu fiquei muito grato, muito  grato, eu 
aprendi muita coisa o padre no sermão dele, ele disse, ele me disse 
muita coisa sobre mim que ele acha que eu num sei da onde é que 
ele arrumou. 
 

Perguntamos ao Chico das Combi o que o padre havia falado. Seu 

Francisco responde, sendo complementado pela esposa Fátima, que 

Assim, me gava
51

 sobre os meus trabalho de trazer... (Esposa: Do dom 
que Deus deu). Foi isso que ele ficou passando pro povo, do meu 
trabalho, do meu sacrifício, da minha boa vontade, aí eu achei muito 
gratificante. [...] E ele sempre repetino: “minha gente seu Chico tem um 
dom, foi Deus que deu o dom. (Depoimento de Chico das Combi, 2017) 
 

 Percebemos, também, que há uma relação de respeito entre os fiéis da 

umbanda, a comunidade e a Igreja Católica, pelo fato dos moradores e o 

próprio padre da igreja católica participarem da festividade realizada pelos 

praticantes da religião de matiz africana, o padre, por exemplo, todos os anos, 

é convidado para rezar a missa de Natal e, segundo a organizadora, sempre 

participa das festividades e, participando de conversas informais com pessoas 

da comunidade, podemos afirmar que estes têm conhecimento de que o 

rezador é o líder dos cultos realizados em sua residência, onde há um espaço 

considerável destinado à prática da religião, que os moradores popularmente 

conhecem como “macumba”.  

 

5.4.1 O Natal no Sítio Minguiriba 

Uma festa de “Natal” é realizada no Sítio Minguiriba, por Seu Chico das 

Combi, desde a sua chegada à  comunidade, há 7 anos. 

 A casa de Seu Chico das Combi, onde acontecem os cultos da religião 

de matriz africana e os festejos de Natal, é uma casa de alpendre em L de 

aproximadamente 4 metros de área coberta. Há um enorme terreiro em volta. 

Em frente à casa há a primeira residência do morador; uma pequena casa de 

taipa, na mesma cor onde guardam os mantimentos da colheita, pois  Seu 

                                                 
51

 “Ele me gava”. O padre Paulo dá bom testemunho sobre seu Chico das Combi. 
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Chico exerce múltiplas funções. que lhe garantem a sobrevivência no meio 

rural: é agricultor, criador de galinhas, bodes e vacas. Atrás de sua casa há um 

pequeno curral, galinheiros e cisternas que garantem o abastecimento de água 

e em volta árvores frondosas garantem o abrigo do sol.  

Após alguns contatos com a família, Seu Chico nos falou da festa que 

realizava para as crianças, nos convidou para participar da festa que seria 

realizada no dia 17 de dezembro de 2017 e permitiu que filmássemos o evento 

e usássemos as imagens em  nossa pesquisa. O realizador da festa de Natal 

disse ainda: 

Tem Natal que a gente faz todo ano, já é 23 ano que nós faz o Natal 
da criança, desde o Crato, aqui isso aqui fica compreto de gente tem 
criança de todo lado eu saio nas casa tudim cadastrando as criança 
aí dou a senhazinha, aí no dia eles vem pra receber, vem assisti a 
missa. Tem pula pula, tem  pipoca, tem sorvete tem tudo no mundo, 
lanche,  tudo! Aí dá os presente as crianças. Essa festa é pra todo 
mundo, sabe? Agora os presente é só pras criança. (Depoimento de  
Chico das Combi, 2017). 

 
A família do rezador se prepara, financeiramente, durante todo o ano 

para a realização da festa recebendo donativos, em dinheiro, de colaboradores, 

membros da religião e de amigos. Dois meses antes do Natal Seu Chico faz 

uma peregrinação por todas as casas da comunidade recolhendo informações 

sobre crianças de cinco a dez anos de idade residentes no sítio e distribuindo 

senhas que garantirão o recebimento do presente de Natal, caso essas 

compareçam ao evento. Toda a família é convidada, mas somente os 

pequeninos são presenteados.  Perguntamos para dona  Nair Coelho o que o 

Seu Francisco fazia no Natal e ela respondeu: 

Missa com muita festinha pra criança. Muito brinquedo. Tudo. É uma 
beleza lá. A festa das crianças. Ele convida.  É uma festinha que ele 
faz. Eu não sei a data. É agora. Tinha missa tinha comida, tinha muita 
merenda pras crianças. Refrigerante. Como é que chamava... não era 
dimdim

52
 não.... Eu sei que toda coisa tinha pros menino. Era boneca, 

era carrim, era tudo. Todo ano ele vem convidar. Ele vem num carro 
mais a esposa dele. É tanto menino que fruveia

53
. Ele deixa a data. 

Deixa a senhazinha do dia. Só recebe lá . Faz a filinha. Ele fica só 
dando, dando e ele saindo. (Entrevista:  Nair, 2017). 

Aproximadamente 15 dias antes da festa os organizadores se dirigem a 

vizinha cidade de Juazeiro do Norte para comprar os presentes das crianças: 

os presentes dos meninos são todos iguais e assim se procede com os das 
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 Dimdim  e uma palavra que varia de região para região. Suco de frutas ou artificial, 
congelado em um saco. Atualmente está sendo chamado, nos grandes centros de dimdim 
gourmet. 
53

 Fruveia, significa dizer o mesmo que fervilha. 
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meninas para facilitar a escolha e não haver disputas entre os pequenos. São 

encomendados também, em um buffet da cidade uma média de 600 salgados, 

para cada tipo que tiverem para oferecer, sendo impreciso o número servido na 

festa por ainda terem uma cozinheira que complementa assando coxinhas, 

pastéis, etc. São comprados muitos fardos de refrigerantes e contratados um 

pula-pula, uma piscina de bolinhas e um pipoqueiro que serve pipoca a todos 

os participantes do evento. 

Uma semana antes começaram a limpeza geral da casa. No ano de 

2017 pintaram somente a parte externa, pois as paredes do interior da 

residência estavam em condições consideráveis de uso. Dois dias antes da 

data marcada prepararam e acondicionaram, em freezer, as massas das 

frituras que seriam servidas no evento. 

No dia da festa os patrocinadores começaram a chegar pela manhã e se 

espalharam pelo alpendre e pelos terreiros e em duas tendas que foram 

montadas para ampliar os espaços de sombra da festa. O sol de dezembro na 

Chapada do Araripe é muito forte, somente no final do mês, à partir dos dias 21 

e 22, quando ocorre o solstício de inverno no hemisfério sul, fenômeno que 

serviu de motivação para a festa de origem europeia, é que as temperaturas 

começam a baixar e chegam as tão esperadas chuvas. 

Geralmente o culto religioso que costumava ser realizado às 14:00, esse 

ano foi marcado para 13:00 porque, na ocasião, haveria a realização de um 

batizado e  de uma formatura da filha de uma adepta da umbanda que 

graduou-se em medicina. 

Fomos os primeiros a chegar ao local do evento. Um enorme Papai 

Noel, inflado na frente da residência de Chico das Combi, dava as boas-vindas 

a todos os que vinham participar do Natal. Observamos que no alpendre 

grande em formato de L foi posto uma mesa com capacidade de atender 

aproximadamente 80 pessoas por vez. Muitos convidados chegaram pela 

manhã e ficaram conversando no alpendre até a hora do almoço que, 

pontualmente, foi servido a partir das 11h. 

 Após o almoço as mesas que estavam montadas na varanda onde 

ocorreriam a missa foram desmontadas e colocaram cadeiras para a realização 

da cerimônia religiosa. Muitas pessoas sentaram-se em uma parede de 

aproximadamente meio metro que rodeava o alpendre da casa, se 
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acomodando como podiam para assistir a liturgia. Os que não encontraram 

lugar ficaram encostados nos carros, nas laterais da casa ou em volta do 

espaço de lazer das crianças.  

A programação feita por Dona Lucia sofreu algumas alterações no  

concernente ao horário de início da festa devido ao fato de que o padre, que 

chegaria as 13h, chegou já próximo das 15h. Os presentes esperavam o 

pároco ansiosos pelo fato de terem tomado conhecimento que aquela seria a 

sua última celebração na comunidade, pois ele havia sido transferido para uma 

paróquia de Juazeiro do Norte. 

 A organizadora da festa contratou “Os mensageiros”, (empresa que 

presta homenagem, mediante contrato de interessados, em ocasiões especiais 

como aniversário, casamentos, despedidas, etc, com mensagens e músicas ao 

vivo) em agradecimento aos serviços prestados à comunidade. Os 

mensageiros cumpriram a sua missão e foram distribuídas lembrancinhas para 

os presentes: miniaturas de velas de todas as cores em uma sacolinha atada 

com laços coloridos.  

Imagem 49 – Almoço de Natal no Minguiriba 
 

 
Fonte: arquivo da pesquisa., ( 2017).. 
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 Após o almoço, sem demora, o padre iniciou a celebração. Pessoas 

sentadas e em pé na varanda e na lateral da casa, espalhadas por todo o recito 

prestaram atenção na pregação do vigário. Enquanto isso as crianças corriam, 

pulavam, brincavam de roda, se abraçavam ou esperavam pacientemente em 

uma fila a sua vez de pegar o sorvete. O algodão doce e a pipoca já haviam 

acabado e dali a pouco se surpreenderiam com uma novidade que nem haviam 

sonhado existir. No final do culto, educadamente se organizaram em duas filas: 

uma para a entrega de um depósito plástico repleto de variedades de bolos e 

salgados, acompanhado de refrigerante. Na outra receberam os presentes. 

 
Imagem 50 -  Distribuição de presente no Natal do Minguiriba 

 
Fonte: arquivo da pesquisa.(2017). 

 

 Era notória a abundância de comida e brinquedos distribuídos para a 

comunidade e a satisfação das pessoas ao recebê-los. Percebemos, porém, 

que havia muitas pessoas comemorando o Natal, porém poucas delas 

moravam na comunidade. Não conhecemos todos os moradores do Minguiriba, 

mas estamos familiarizadas aos rostos da grande maioria pelos frequentes 

encontros nas festas de Renovações do Sagrado Coração de Jesus e do São 

João nos últimos quatro anos. Para termos a certeza, porém, recorremos a 
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uma das líderes da comunidade, Cícera, e também a agente de saúde e 

finalmente pudemos ter a certeza de que a maioria  dos frequentadores da 

festa pertenciam a outras localidades. No mês seguinte visitamos alguns 

moradores e perguntamos se haviam ido à festa de Natal na casa de Seu 

Chico e pedimos  opiniões à respeito da comemoração. Dona Isaura Coelho 

disse: 

Eu fui esse ano porque minha afilhada batizou o menino lá. Eu não 
esperava o seu Chico fazer daquele jeito. Ele fez tudo. Eu vi tudo 
muito arrumado. Todo mundo mesmo . Eu nunca tinha ido para Seu 
Francisco.[...] Teve merenda. Teve pula pula. Teve tudo. O Natal das 
crianças. Ele faz todo ano. Gostei. Achei maravilha. (Depoimento de  
Dona Izaura, 2017). 

O Natal é um momento de união das famílias e da sociedade. Um 

evento que deixa boas lembranças para a comunidade. A repetição anual deste 

festejo garante que crianças, jovens e adultos sejam guardiões de memórias 

que futuramente comporão o acervo vivo da história local.  

No Sítio Minguiriba, na festa de Natal, a Igreja Católica e uma religião de 

matriz africana denominada pelo seu líder de “Umbanda de Cartas”, trabalham 

pacifica e respeitosamente em prol do bem-estar e da melhoria da qualidade de 

vida, através de atividades que favorecem o lazer aos moradores do sítio. Não 

podemos deixar de acrescentar que as  noites frias do povo da floresta, são 

regadas à bebidas quentes na beira da fogueira,  saboreando o tradicional  

churrasco,  ou aquecidas pelo o calor humano, ao ritmo do forró pé de serra. 

Estas atividades caracterizam a identidade minguiribense; juntamente às 

nuances modernas introduzida pelos jovens, que compartilham, via whatsApp, 

com  amigos ausentes e/ou virtuais, os momentos festivos da comunidade. 
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Imagem 51 - Noite de natal no Minguiriba 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017) 

 

Em meio aos conflitos ideológicos relativos às questões religiosas e 

políticas que envolvem o dia a dia do Minguiriba, percebemos a importância 

das festas de renovação, São João e Natal realizadas na comunidade. Estes 

festejos conservam o sentimento de pertencimento ao grupo e criam um elo 

que dá sustentabilidade à memória coletiva, ao trazer de volta para casa, nas 

festas do meio e do final do ano, os moradores que, porventura, tiveram que 

mudar para as grandes cidades. A grandiosidade da festa observada, e a 

divulgação dos resultados do nosso trabalho possivelmente contribuirão para a 

maior participação dos moradores nos próximos natais realizado por Seu Chico 

das Combi, com o apoio de servos da Igreja Católica. 

 As narrativas das memórias dos acontecimentos cotidianos do passado 

e do presente, bem como as festividades religiosas realizadas dão suporte à 

criação de identidades da comunidade formada pelos remanescentes dos 

romeiros do Padre Cícero, assentados na Chapada do Araripe, segundo Neto 

(2016) entre os anos de 1900 e 1908, na parte que compreende uma pequena 

porção situada na cidade de Crato, no estado do Ceará, ao qual denominaram 

de Sítio Serra da Minguiriba. 
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6  DOCUMENTÁRIO: MINGUIRIBA 

 

Talvez mais do que qualquer outro gênero, o 
documentário foi bem-sucedido em comunicar idéias. 
Dacyger (2017, p. 72) 

 

 

 A Universidade Federal do Cariri, sediada na cidade de Juazeiro do 

Norte é uma instituição de ensino superior pública Federal resultante do 

desmembramento da Universidade Federal do Ceará (UFCA), através da Lei nº 

12.625 sancionada no ano de 2013 pela presidente Dilma Rousseff com 

campus nos municípios de Crato, Barbalha, Brejo Santos e Icó. 

A UFCA possui diversas graduações e pós-graduação dentre os quais 

citamos, em Juazeiro do Norte, os cursos de bacharelado em Administração; 

Administração Pública; Biblioteconomia; Jornalismo; Design de Produto; 

Engenharia Civil; Engenharia de Materiais; Filosofia e Música e Mestrados em 

Biblioteconomia; Desenvolvimento Regional Sustentável; Recursos Hídricos; 

Matemática e os cursos de especializações em Biblioteconomia e Gerência 

Executiva de Marketing. 

O Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia (PPGB) da UFCA 

abriu vagas para a primeira turma, nas linhas 1: Educação, Cultura e Memória 

e a linha 2: Uso da Informação, na área de Concentração Biblioteconomia na 

Sociedade Contemporânea, no ano de 2016.  

Com aprovação para a linha 1 no ano de 2017, O presente projeto 

intitulado Memória e Identidade em Torno das Festas Religiosas do  Sítio 

Minguiriba foi orientado pela  professora Dra. Ariluci Goes Elliot e teve  co-

orientação de Francisca Pereira dos Santos.   Foi submetido à aprovação do 

Comitê de Ética no dia 21 de agosto de 2017, sob o número de parecer 

2.262.24, obteve parecer  “Aprovado” no dia 06 de setembro de 2017 com o 

seguinte comentário: 

A exposição do projeto é clara com linha metodológica bem definida, a 
qual será possível obter documentário relevante. Atende aos preceitos 
da Resolução 466/12, referente à pesquisa com seres humanos. ( 
Parecer assinado por ESTELITA LIMA CAMPOS, coordenadora do  
Comitê de ética em Pesquisa da FMUF, 2017) 
 
 

 Pela abrangência da pesquisa, posteriormente, decidiu-se alterar o título 

da dissertação para Memória e Identidade da Comunidade Rural do Sítio Serra 
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da Minguiriba – Crato-Ce. Esta investigação teve como produto final um 

documentário, o qual chamamos de  Minguiriba. 

 

Para a realização do produto da pesquisa; além das contribuições 

teóricas possibilitadas pelas leituras especializadas buscamos participar nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 de seis minicursos de 20h sobre a criação e a 

produção de documentários, nas cidades de Garanhuns e Exu, promovidos 

pela Secretaria de Cultura do Pernambuco. Um na cidade de Crato, promovido 

pela Universidade Regional do Cariri e um na região do Cariri, mais 

precisamente no Cariri Garden Shopping, promovido por uma equipe de 

profissionais da escola Violeta Arraes Gervaiseau em parceria com o Governo 

do Estado do Ceará. 

 Em janeiro de 2018, em Juazeiro do Norte, participamos do I Cine 

Cariri, primeiro festival de cinema da região do Cariri. No mês de fevereiro, 

iniciamos nesta cidade, um curso de cinema documentário de 240h, quando 

tivemos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos através de 

abordagens teóricas e práticas sobre a temática em questão. O curso foi 

patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará, ministrado por professores 

especializados na área de cinema, no período de março a junho de 2018.  

 

6.1 ASPECTOS TEÓRICOS, TÉCNICOS E METODOLÓGICOS 

RELATIVOS AO DOCUMENTÁRIO REALIZADO NO SÍTIO SERRA DA 

MINGUIRIBA 

O projeto desse filme originou-se a partir do nosso interesse e 

curiosidade em descobrir os enlaces fundantes da comunidade na qual 

estamos inseridos. Teve financiamento próprio e expressa o nosso 

entendimento pessoal da arte em questão, na qual vimos procurando estudar 

para melhor entender e criar um produto que atenda às exigências do PPGB e 

às necessidades da população Minguiribense, da qual fazemos parte há mais 

de quatro anos. 

 Ao nos estabelecermos na comunidade, passamos a observar e 

participar dos acontecimentos locais e da vida dos entrevistados e percebemos 

a riqueza cultural silenciada nas vozes dos atores sociais. 

 Com base na relevância dos relatos dos moradores, que nos abriram as 

portas de suas casas e compartilharam conosco as suas memórias, criamos 
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um projeto de pesquisa e o submetemos à seleção do mestrado profissional 

em Biblioteconomia da UFCA. Como produto final, nos comprometemos em 

criar e apresentar um documentário com aspectos sócio-histórico-cultural da 

comunidade; com o intuito de refazer mais de 100 anos de história, com base 

nas vozes dos remanescentes dos romeiros que chegaram a Chapada do 

Araripe há mais de 100 anos, povoaram o espaço e criaram suas famílias,  

cujos descentes permanecem por lá até os dias atuais e nos confiaram à 

responsabilidade de sermos porta-vozes dos seus saberes e de sua história. 

A produção de um filme é regida por leis flexíveis que variam de acordo 

com o trabalho desenvolvido, depende de um suporte financeiro e nasce de um 

desejo pessoal de um pesquisador em investigar fatos sócio-históricos-culturais 

ou ainda pela iniciativa de órgãos públicos ou privados podendo seguir uma 

expressão autoral criadora ou atender as solicitações da instituição realizadora 

e tem como maior desafio a apresentação de um texto claro e objetivo, com 

domínio de conteúdo sobre o tema abordado Puccini (2012). Cancline (2010) 

argumenta que 

 

O objetivo final de um estudo cultural não é representar a voz dos 
silenciados, mas entender e nomear os lugares em que questões ou 
sua vida cotidiana entram em conflito com os outros. As categorias de 
contradição e conflito estão, portanto, no núcleo desta maneira de 
conceber os estudos culturais. Porém, não para ver o mundo a partir 
de um só lugar da contradição, mas para entender sua estrutura atual 
e sua possível dinâmica (CANCLINE, 2010, p.24). 
 

Entendendo o documentário como a representação de um estudo 

cultural e considerando a possibilidade de que este, como produto final, não 

por “ser a voz dos silenciados”, mas por levá-la mais longe e dar visibilidade 

aos atores sociais; já que “cinema e televisão são os mais fortes meios de 

comunicação do século” Dacyger (2007, p. XX), buscamos entender melhor a 

literatura vigente, como subsídio essencial para nos dar suporte quanto a 

melhor forma de registrar o nosso objeto de pesquisa. 

 

6.1.1 Um breve relato sobre o surgimento do cinema: dos primórdios 

às grandes produções hollywoodianas do Século XXI 

 

A necessidade do homem de registrar os acontecimentos de cada etapa 

da história atesta-se mesmo antes da invenção da escrita. Graças aos 
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desenhos rupestres tivemos acesso às informações quanto ao dia a dia na era 

das cavernas. Figuras, desenhos e pinturas, enquanto representação da vida e 

da arte, contemporânea ao tempo em que foram produzidos, esclareceram 

muitos episódios importantes para história da humanidade. Com o tempo, a 

inteligência humana acrescentou, a essas formas de representação, 

possibilidades de que a história de cada cultura fosse acessada e propagada 

por todo o planeta, sem que o homem saísse do conforto do seu lar. 

A Revolução Industrial ocorrida no final do século XIX na Europa e nos 

Estados Unidos é responsável por rápidas transformações ocorridas na vida 

cotidiana e cultural da humanidade, das quais destacamos, de acordo com 

Russo (2010):  

 Alterações no modo de produção;  

 Amplo crescimento nos processos de industrialização e 

urbanização; 

  Generalização da economia de mercado;  

 Acelerado desenvolvimento tecnológico; 

 Aceleração dos transportes e das comunicações 

 Surgimento de novas invenções. 

 

 Russo (2010) afirma ainda que a aceleração dos transportes e das 

comunicações e o surgimento de novas invenções, geraram novas formas de 

organização social, modificaram a vida no planeta e fortaleceram os modos de 

preservação da informação e do conhecimento humano. 

Segundo Thompson (1998, p.36), com o desenvolvimento da tecnologia 

e das telecomunicações, “Informação e conteúdo simbólico podiam ser 

transmitidos para distâncias cada vez maiores num tempo cada vez menor.” 

Esse autor endossa que: 

A padronização do tempo mundial trouxe um crescente interesse na 
experiência pessoal de tempo e espaço, de velocidade e 
simultaneidade, e na disjunção entre o espaço e o tempo. Este 
interesse se manifestou expressivamente na arte e na literatura do 
final do século XIX e início do século XX, de Proust e Baudelaire a 
James Joyce, do cubismo e futurismo ao surrealismo (THOMPSON, 
1998, p.37). 

 

 Em concordância com as informações fornecidas pelos autores, 

citamos, ao alvorecer do século XX, a invenção da fotografia; embrião da 

criação da sétima arte que viria a encantar crianças, jovens, adultos e idosos, 



178 

 

independentes da idade. Um gosto que tomou conta das gerações estende-se 

para a posteridade.  Embora Rouillé (2009) nos conscientize acerca das 

polêmicas existentes a respeito das relações entre a fotografia e a arte, 

consideramos pertinente conceituá-la de acordo com o nosso próprio campo de 

visão endossado pelas palavras de Dubois (2009) que diz: 

[...] a fotografia é a arte que, numa superfície plana, com linhas e 
tons, imita com perfeição e sem qualquer possibilidade de erro a 
forma do objeto que dever reproduzir. Sem qualquer dúvida a 
fotografia é um instrumento útil à arte pictural. É manejada muitas 
vezes com gosto por gente culta e inteligente, mas afinal, nem se 
cogita compará-la com a pintura (Philosophie de l’art, 1865, apud 
DUBOIS, 2009, p. 29). 

 

A arte de fotografar precede a tecnologia e representa uma ruptura com 

os modos de registros da imagem, antes documentada por meio da arte 

rupestre, de desenhos e pinturas e pode ser visto como um dos maiores 

avanços tecnológicos do século XIX. De acordo com Sabadin (2018, p.15) O 

inventor da fotografia foi o francês Joseph Nicéphore Niépce, em 1823.   

Dubois (2009) afirma que a descoberta foi feita por acaso, quando o artista 

procurava uma forma de reproduzir alguns desenhos. 

 Décadas depois, em 1872 o fotógrafo Eadweard Muybridge, da 

Inglaterra, contratado pelo governador da Califórnia, Leland Stanford que, 

motivado por uma aposta, buscava provar por meio de fotos, que um cavalo, ao 

galopar, retirava as quatro patas do solo.  Ao armar 24 câmeras automáticas e, 

por meio de uma rápida sucessão fotográfica Muybridge comprovou que a 

hipótese do governador era verdadeira. A descoberta  fez o governador vencer 

a aposta e o fotógrafo “percebeu que as duas dúzias de fotos, tomadas num 

curto espaço de tempo e exibidas rapidamente em uma sequência, 

conseguiriam uma ilusão de movimento razoavelmente satisfatória. Sabadin 

(2018, p.15-16). 

Quem esteve presente, em 1880, em uma reunião da San Francisco Art 

Association, teve o privilégio de assistir a apresentação deste experimento, 

feita pelo fotógrafo/inventor. A 9ª edição do jornal San Francisco Alta, de nove 

de maio de 1880, em uma publicação visionária diz que “O Sr. Muybridge 

traçou os fundamentos de um novo método de entretenimento, e nós prevemos 

que esta lanterna mágica de fotografias instantâneas irá dar a volta ao mundo 

civilizado.” Sabadin (2018, p. 16). A profecia não demora em se concretizar e é 
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seguida por novos experimentos que dão origem ao cinema. Poucas décadas 

depois Otlet (1934) comenta que 

 

Tudo no universo do homem poderia ser registrado na distância em 
que foi produzido... De uma distância, todos poderiam ler textos, 
ampliados e limitados ao assunto desejado, projetado em uma tela 
individual. Dessa forma, qualquer pessoa sentada em sua cadeira 
poderia ser capaz de contemplar a criação, como um todo ou em 
certas partes (OTLET, 1934, p. 390-391, apud RUSSO, 2010, p. 42). 

 

As palavras visionárias de Otlet em 1934 refletem as mudanças 

ocasionadas a partir da Revolução Industrial, no que se refere à capacidade de 

acessarmos e visualizarmos a produção humana, independente do tempo e do 

espaço em que foram produzidas. Podem ser aplicadas aos veículos 

responsáveis pelo rápido fluxo do conhecimento que alimenta a sociedade da 

informação nos dias atuais: a televisão, o computador vinculado à internet e ao 

cinema. 

Sabadin (2018) na obra A história do cinema para quem tem pressa 

evidenciam o percurso histórico para a descoberta do cinema e consideramos 

pertinente reportar a atuação de Thomas Edison e dos irmãos Lumière para a 

descoberta da sétima arte. 

Thomas Edison, inventor da lâmpada, apresentou em Paris no ano de 

1894 o aparelho pioneiro denominado Kinetoscope. Auguste e Louís Loumière, 

donos de conceituada empresa do ramo fotográfico, conheceram a invenção de 

Edison em 1894, a aperfeiçoaram e a patentearam com o nome de 

Cinématographe, em 13 de fevereiro de 1895.  

A inauguração do Cinématographe, marca oficial do início da história do 

cinema, ocorreu em 28 de dezembro de 1895, no Gran Café, em Paris. Na 

seção de 20 minutos, foram apresentados filmes com aproximadamente 2 

minutos de duração. Dentre as exibições constaram A saída dos operários da 

Fábrica (1895), “La sortiedes usine, dos irmãos Lumière, considerado por 

muitos autores o primeiro registro documental produzido”  Andrade (2008, p. 4). 

O sucesso do cinema deve-se, em parte, a iniciativa dos Lumière em 

associar o cinema ao lazer e incluir entre o seu público não somente 

pesquisadores, cientistas e inventores como fizeram seus concorrentes, 

priorizando o “aspecto científico das imagens em movimento” (SABADIM, 2018, 
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p. 23) e limitando suas projeções à comunidade científica. No início do século 

20 a invenção havia se espalhado pelo mundo. 

Consideramos pertinente reconhecer que no ano de 1895, alguns 

inventores54 debruçaram-se sobre seus inventos e trouxeram pequenas 

contribuições para a história do cinema, embora, historicamente, a honra por tal 

feito seja atribuída por muitos pesquisadores aos irmãos Alguste e Louis 

Lumiére, responsáveis pelas primeiras produções cinematográficas. 

As primeiras produções fílmicas produzidas a partir de cenas do 

cotidiano, eram semelhantes a cartões-postais animados mudos, com 

aproximadamente dois minutos de duração. Os cinegrafistas de Lumière  

fixavam a câmera, apontando para algo que se movesse e rodavam a 

manivela. (Sabatin, 2018). Inovações como o acréscimo de sons, cores e filmes 

com duração mais longa viriam, em pouco tempo, somar às descobertas já 

existentes e tornar cada vez mais real as imagens transportadas às telas. As 

limitações, porém, não foram empecilho para o sucesso do cinema mudo e a 

consagração de atores como o insubstituível Charles Chaplin que imortalizou a 

figura do personagem Carlito, o adorável “Vagabundo”. 

De acordo com Aragão (2006, p.2), o mudo considerado sacro, 

chamadas por muitos autores como “sacrossanta imagens cinematográficas” 

exibiam letreiros, considerados por muitos autores um mal necessário, devido à 

necessidade de uma explicação do que era apresentado na tela e da exibição 

das vozes dos personagens, pela impossibilidade de serem apresentadas por 

intermédio do som.  

Dos primórdios do cinema até o final do século XX as produções 

cinematográficas não exibiam sons. Dessa forma foi produzido o primeiro 

documentário da história do cinema, “Nanook of  the North”, (Nanook do Norte), 

                                                 
54

  Em Sabadin (2018) encontramos as seguintes informações informações: 
AcméLeRoy e EugèneLauste, fazem exibições para alguns pesquisadores em fevereiro; 
Dickson e Woodville Lathan, realizaram a primeira exibição de cinema da história no mês de 
maio em Nova York. Em Julho Thomas Armat e Charles Francis Jekins apresentaram em uma 
feira agrícola em Atlanta o invento “Phantascope” que atraiu a atenção de Thomas Edson que, 
na ocasião se associou a empresa e, posteriormente criou o sistema Edison Vitascope; 
Ottomar Anschütz exibe um sistema de projeção arcaico chamado de Tachyscope, em Berlim, 
no mês de outubro; Max e Emil Skladanowsky  apresentaram a invenção denominada de 
Bioskop, em Berlin Wintergarten, no mês de novembro; Auguste e Louis Lumière, em 22 de 
março de 1895 exibem, pela primeira vez, o Cinématographe para os membros da Société 
d‟Encouragement pourl‟ Industrie Nationale, em Paris. 
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por Robert Flaherty entre os anos de 1912 e 1922, “marco fundamental da 

“invenção” do gênero documentário”. Andrade (2008, p.6).   

 Segundo Nichols (2010, p. 26) “Todo filme é um documentário. Mesmo 

a mais extravagante das produções evidencia a cultura que a produziu e 

reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela”.  Pensando por esse 

ângulo acreditamos ser a recíproca verdadeira, ou seja, todo documentário é 

um filme. “Realizadores de documentários tendem a aderir à sua definição de 

documentário: um filme sobre pessoas reais, em situações reais, fazendo o que 

elas geralmente fazem” (DACYGER, 2007, p.337).  

As produções de ficção expressam verdades relativas à cultura de onde 

foram produzidas e de quem as produziu ficando a nosso critério a adoção das 

ideias expostas. Já os documentários, considerados não ficção trazem 

aspectos reais que dão visibilidade e voz aos diferentes modos de vidas que 

compõem a realidade social sob o ponto de vista do cineasta que busca 

expressar a sua compreensão do passado, presente e até mesmo de um 

possível futuro, cabendo a nós “avaliar suas reinvindicações e afirmações, seus 

pontos de vista e argumentos relativos ao mundo como o conhecemos, e 

decidir se merecem que acreditemos neles.” (Nichols, 2010, p.27) Por esse 

ângulo, o documentário representa o mundo real e pontos de vistas relativos ao 

meio social comum trazendo possibilidade de que este seja explorado e 

compreendido pela sociedade. Desse modo 

 

Os documentários dão-nos a capacidade de ver questões oportunas 
que necessitam de atenção. Vemos visões fílmicas do mundo. Essas 
visões colocam diante de nós questões sociais e atualidades, 
problemas recorrentes e soluções possíveis. O vínculo entre o 
documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O documentário 
acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à história social 
(NICHOLS, 2010, p.27). 
 

Levando em conta o forte vínculo existente entre o documentário e a 

história e as possibilidades de que através de uma produção fílmica 

pudéssemos trazer para “uma nova dimensão” aspectos da memória popular, 

realizamos pesquisa que tem como objetivo geral  contribuir para a valorização 

das memórias e da identidade do Sítio Minguiriba, a partir do levantamento de 

registros orais e visuais produzidos pela comunidade e, como objetivos 

específicos buscamos investigar as práticas de representação oral com foco 

nas festas religiosas realizadas no Sítio Minguiriba e identificar o repertório 
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memorialístico presente nas práticas cotidianas  da comunidade rural do Sítio 

Minguiriba. 

A investigação foi realizada através de entrevistas semi-dirigidas, 

compostas por perguntas desenvolvidas em três blocos distintos, gravadas em 

áudio e vídeo, que teve como fonte principal as memórias dos idosos e das 

lideranças locais; dando uma atenção especial às narrativas sobre a 

colonização da área pelos romeiros vindos de diversos estados do Nordeste, 

como também à informações que pudessem servir de subsídios para o registro 

da história local. 

  Através destes questionamentos, buscamos identificar o repertório 

memorialístico em torno das festas religiosas presentes nas práticas cotidianas 

da comunidade. Englobamos os relatos orais, escritos e visuais de 

remanescentes de cinco famílias fundantes, num total de 18 entrevistados. 

Parte destes, moradores mais velhos pertencentes a 3ª e 4ª e 5ª geração, em 

sua maioria nascidos na comunidade, com idade entre 45 e 93 anos, cujos 

antepassados fizeram parte da primeira leva de habitantes a residir neste 

logradouro. Como também moradores contemporâneos que se destacam pelo 

desempenho em papéis de liderança. Os traços citados serviram como critério 

para a escolha dos entrevistados, cujos relatos nos ajudaram a registrar a 

história, a memória e a identidade da comunidade, bem como documentar em 

filme a memória das práticas religiosas da população que resultou no produto 

final desta pesquisa.  

Tendo como base a metodologia da história oral, foi desenvolvido 

documentário etnográfico que, através de entrevista semidirigida, investiga as 

memórias dos moradores do Minguiriba. O filme elenca traços identitários 

presentes nos costumes culturais locais e tem como foco principal as memórias 

dos idosos e as festas religiosas realizadas no Sítio Minguiriba o qual é 

composto por 87 famílias, num total de 282 moradores e se situa na Floresta 

Nacional do Araripe – FLONA, na porção que pertence à cidade de Crato, 

Estado do Ceará. 

 O filme etnográfico é definido como: 

Na expressão cinema etnográfico ou filme etnográfico, a palavra 
etnográfico tem duas conotações distintas. A primeira é a do assunto 
que trata - ethnos, qnov, povo, nação; graphein, grfein, escrita, 
desenho, representação. O filme etnográfico seria “a representação de 
um povo através de um filme” (Weinburger, 1994) (RIBEIRO, 2007, 
p.9). 
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Chama-se de documentário etnográfico, segundo Ribeiro (2007), as 

produções fílmicas que se dedicam  a estudar os aspectos sociais e culturais 

da humanidade onde se utilizam métodos  associados à teoria e a prática que 

têm como princípios fundamentais: 

[...] a inserção participante ou participada, uma atitude não directiva 
fundada na confiança recíproca valorizando as falas das pessoas 
envolvidas na pesquisa, uma preocupação descritiva baseada na 
observação e escuta aprofundadas independentemente da explicação 
das funções, estruturas, valores e significados do que descrevem, 
utilização privilegiada da música e sonoridades locais na composição 
da banda sonora (RIBEIRO, 2007. p.7-8). 

 
 No contato de três anos com o nosso objeto de pesquisa nos deparamos 

com questões sociais que carecem de solução para que possa haver melhoria 

de qualidade de vida da população local. A criação de um documentário sobre 

a comunidade do Sítio Minguiriba traz à tona a história esquecida dos romeiros 

do Padre Cícero, manifestada através das memórias orais dos seus 

descendentes. 

A descrição etnográfica, não só enquanto escrita do visível mas 
também da relação, da experiência de terreno, “expõe não só a 
atenção do investigador (atenção orientada e também atenção 
flutuante), mas também uma preocupação particular de vigilância 
relativamente à linguagem, já que se trata de mostrar com palavras 
[imagens e sons], que não podem ser insubstituíveis, sobretudo 
quando se tem por objectivo dar conta, da forma mais minuciosa 
possível, da especificidade das situações, sempre inéditas, com que 
somos confrontados”. Na descrição etnográfica estão em jogo “as 
qualidades de observação, de sensibilidade, de inteligência e de 
imaginação científica do investigador (RIBEIRO, 2007, p.12). 

 
Associando as metodologias do documentário etnológico à metodologia 

da história oral, recriamos a história do povoamento da “Serra da Mãe de Deus 

”55, situada na Chapada do Araripe. Nos escritos de Nichols (2010) podemos 

entender o processo evolutivo dos filmes documentários e as vantagens que 

trazem pelo fato de, segundo ele, dar visibilidade e amplitude a voz de grupos 

sociais que não dispõem de meios de solucionar problemas que merecem 

atenção especial por parte das autoridades.  

Partindo desse ponto de vista, com o intuito de contribuir para a 

valorização das memórias e das tradições religiosas do Sítio Minguiriba, a partir 

do levantamento de registros orais e visuais produzidos pela comunidade 

buscamos investigar o modo de vida da população local. Essa etapa da 

                                                 
55

 Serra da mãe de Deus é a maneira coloquial com a qual os moradores locais se referem ao 
Sitio Minguiriba. (Nota da autora) 
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pesquisa foi cumprida de forma natural pelo fato de possuirmos residência há 

quase cinco anos na localidade, o que nos deu vantagem no quesito acerca da 

obtenção da confiança dos entrevistados, que se sentiram à vontade em falar 

de seu estilo de vida, e nos convidar a fazer parte do convívio familiar do dia a 

dia, das festas de Renovações, de reuniões familiares e das demais atividades 

realizadas pela sociedade local. Obtivemos permissão para fotografar e filmar 

objetos, lugares e pessoas, bem como coletar entrevistas e utilizar fotos de 

arquivo pessoal dos colaboradores que evidenciam a cultura local a partir das 

imagens e entrevistas captadas. 

Nos documentários encontramos histórias ou argumentos, evocações 
ou descrição, que nos permitem ver o mundo de uma nova maneira. A 
capacidade da imagem fotográfica de reproduzir a aparência do que 
está diante da câmera nos compele a acreditar que a imagem seja a 
própria realidade reapresentada diante de nós, ao mesmo tempo em 
que a história, ou o argumento, apresenta uma maneira distinta de 
observar essa realidade (NICHOLS, 2010, p. 28). 

 

O documentário, através das imagens e áudio, tem a capacidade de 

“registrar situações e acontecimentos com notável fidelidade” Nichols (2010, 

p.28), pois as pessoas mostradas nos filmes são personagens da vida real, 

assim como os lugares e as coisas apresentadas, possíveis de serem vistas e 

encontradas fora do ambiente cinematográfico. Os cuidados com as questões 

éticas são fundamentais na produção dos documentários pelo fato de que 

trabalha com pessoas reais em ambientes reais, embora sejam tratados como 

atores sociais e culturais e não artistas ficcionais. Falam de situações do 

cotidiano que continuam ao término das gravações e são espontâneos e 

verdadeiros diante das câmeras. 

  A organização de filmes atribui ao montador, no processo de 

montagem, um poder considerável a partir do momento que envolve a 

manipulação de imagens e discursos captados no processo fílmico, já que este 

material podem ser usados com boas ou más intenções.  

O perigo é abusar desse poder. Os padrões éticos ou a moral pessoal 
é o princípio orientador para todos que trabalham no cinema e na 
televisão. Esse guia não é sempre factível. [...] consequentemente, o 
código de ética pessoal transforma-se sempre no mais importante 
(DACYGER, 2017, p. XX). 

 
 Qualquer sugestão de mudança performática que venha alterar o 

comportamento e a personalidade dos participantes tornar-se-á uma forma de 

deturpação ou distorção capaz de adulterar a realidade representada.  O 

cineasta deve refletir sobre a sua responsabilidade e sobre os efeitos que o 
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filme realizado trará para a vida dos colaboradores, pelo fato de que estes 

revelam suas vidas diante das câmeras e estas serão reveladas e poderão 

trazer consequências indesejáveis Nichols (2010).  

“Estas reflexões adicionam ao documentário um nível de reflexão ética 

que é bem menos importante no cinema de ficção” Nichols (2010, p. 32). 

Cientes das verdades e da responsabilidade envolvidas em nossas ações 

enquanto pesquisador e produtor do filme em questão partimos para a parte 

prática de nosso produto, buscando através de nossas ações, contribuir para o 

bem estar pessoal e social dos participantes da pesquisa e da comunidade 

como um todo. 

 

6.2 DETALHES TÉCNICO-METODOLÓGICOS DO DOCUMENTÁRIO 

 

Com base nas concepções expostas pelos autores estudados demos 

início aos nossos trabalhos no dia 23 de abril de 2017.  

A realização de um documentário é complexa e envolve mais do que a 

posse de aparatos tecnológicos. Exige que o pesquisador tenha conhecimentos 

teóricos e práticos necessários à produção de um filme. A começar pelo 

conhecimento do vocabulário técnico referente ao trabalho executado, pois 

“muitos termos têm diversos significados. Técnica, arte e habilidade são os 

mais óbvios.” (DANCYGER, 2007, p. XVI), este autor faz as seguintes 

definições: 

 

Técnica ou aspecto técnico é a junção física de dois diferentes 
trechos de filme. Quando juntos, os dois trechos se transformam em 
uma sequência que tem um sentido particular. A habilidade da 
montagem é a junção de dois trechos de filme para produzir um 
sentido que não é aparente em um ou dois planos. [...] A 
interpretação do espectador fica mais clara à medida que o editor 
pratica sua habilidade. [...] A arte da montagem acontece quando a 
combinação de dois ou mais planos leva o sentido para outro nível - 
excitação, discernimento, choque ou a epifania da descoberta. 
Técnica, arte e habilidade são termos igualmente úteis e apropriados 
se aplicados para o material visual do filme ou vídeo, ou são 
utilizados para descrever uma montagem ou seqüência visual ou 
sonora (DANCYGER, 2007, p. XVII). 

 
Procurando nos apropriar da técnica, da arte e da habilidade necessária 

para a realização de um filme/documentário, nos empenhamos em algumas 

ações (minicursos e cursos sobre o gênero cinematográfico) que nos 
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trouxessem suporte teórico e prático e nos auxiliassem na produção de um 

documentário.  

O cinema é considerado a “arte da síntese”, pela capacidade de 

sintetizar, no curto espaço de duas horas, muitas das histórias da humanidade.  

Utilizamo-nos de uma de suas maiores características para, em um breve 

relato apresentar a história do Sítio Serra da Minguiriba. O seu percurso 

temporal desde a sua fundação, estimada entre o final do século XIX e o início 

do século XX até os dias atuais. “Aqui privilegiou-se o processo histórico – a 

eterna engrenagem de causas, efeitos, agentes e consequências que movem 

os ciclos dos acontecimentos” Sabadin (2018, p. 7).  

Considerando que na vida tudo é interligado a lei da causa e do efeito, 

observamos no decorrer de nossa pesquisa que a trajetória histórica, política e 

social da comunidade, no tempo e no espaço, são responsáveis pelo 

desenvolvimento da localidade dos primórdios aos dias atuais.  

A realização do filme só deu prosseguimento após o atendimento de 

alguns critérios legais indispensáveis à continuidade da investigação. É 

resultante da aprovação de um projeto apresentado ao Mestrado em 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri e, posteriormente foi 

submetido à Plataforma Brasil para a obtenção de autorização do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal em Medicina da UFCA, para 

podermos trabalhar com seres humanos. Recebemos parecer favorável no dia 

23 de agosto de 2017 e só então iniciamos as entrevistas. Porém, registramos 

imagens de paisagens e cenas úteis para a composição do documentário 

enquanto aguardávamos a autorização do CEP. 

Contamos inicialmente com a colaboração de quatro cinegrafistas / 

fotógrafos, (além da pesquisadora), portando câmeras profissionais Nikon 

DSLR D5100; MC 2000 Sony, um drone e uma câmera semiprofissional canon 

powershot sx 530, full HD, pertencente á pesquisadora, para eventuais 

filmagens complementares de acontecimentos extraordinários inesperados, 

sem a presença de equipe especializada. 

 A captação do áudio foi feita ora a partir de um aplicativo de gravações 

pertencente a um iphone modelo 5s, ora por meio de um microfone de lapela 

disfarçados nas roupas dos entrevistados. Ou ainda através do som direto das 

câmeras. 
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Nas primeiras filmagens, ocorridas no mês de abril de 2017, não 

gravamos entrevistas, apenas tomadas panorâmicas dos locais da pesquisa e 

situações da vida real e do cotidiano dos moradores do Minguiriba. 

 Fizemos algumas visitas à casa dos participantes com o objetivo de 

ganhar a confiança dos entrevistados, para que conversassem com 

naturalidade diante das câmeras e respondessem, mais à vontade, aos 

questionamentos que seriam compostos por perguntas flexíveis, feitas em 

linguagem simples e refeitas quando houvesse necessidade. 

Tivemos a facilidade de captar filmagens de São João e de uma 

renovação no dia 24 de junho, data em que se realizava a Consagração do 

Coração de Jesus em uma das residências escolhidas. 

Foram feitas cenas da estrada, das barracas das frutas, dos cemitérios e 

de outros ambientes com vista a formar um banco de imagens para a edição 

final do vídeo. 

 
Imagem 52 - Entrevistas 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 

O ambiente, as datas e o horário das entrevistas foram marcados de 

acordo com a conveniência dos entrevistados e, por escolha dos mesmos, 

realizadas na própria residência, com exceção das filmagens com Izaura 

Coelho que aconteceram na casa do seu irmão Horácio. A referida data havia 
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sido marcada quando viemos com a agente de saúde no mês de novembro de 

2017. Combinamos de apanhar Dona Izaura e entrevistá-la no mesmo dia que 

visitaríamos seu Horácio e Dona Nair e dessa forma ela nos ajudou a chegar 

no horário marcado e no local correto.  

A entrevista com o Padre Paulo, pelo fato do pároco não residir na 

comunidade, foi marcada para o mês de janeiro de 2018, quando viria 

participar de uma renovação na casa do Senhor Antônio Inácio e foi realizada 

na residência que a pesquisadora possui na comunidade.  

Nas casas de Dona Cícera e de Maria fizemos algumas filmagens em 

dias festivos. No São João da comunidade, na sede da APPRSMA, foram feitas 

algumas tomadas com moradores jovens, antigos e atuais, como complemento 

das informações sobre as memórias da comunidade.  

 Uma sequência de perguntas claras e objetivas foram apresentadas aos 

entrevistados, que inicialmente as responderam de forma tímida. Porém, ao 

ficarem mais à vontade em frente às câmeras, deixaram as memórias fluírem 

naturalmente e deram informações completas que enriqueceram o nosso 

trabalho. Algumas vezes, trouxeram para as narrativas informações não 

verbalizadas que viriam em questionamentos posteriores. Houve casos em que 

a pergunta, dirigida ao participante, era antecipadamente respondida pelo 

parente próximo, como é o caso das entrevistas realizadas com o Seu Horácio, 

que em alguns momentos tiveram intervenções da irmã e da esposa e vice-

versa. O caso se repetiu na entrevista com Eva, quando sua mãe, Dona 

Zefinha, respondia antecipadamente ou complementava as informações 

prestadas pela filha. 

 Para não alterar os dados da pesquisa, procuramos nos manter neutros, 

evitando dar opiniões sobre o assunto em pauta e dando total liberdade para 

que os participantes expusessem as suas memórias. Respeitamos todas as 

falas e transcrevemos, na íntegra, todos os discursos.   

As entrevistas coletadas tornaram possível o registro da memória dos 

idosos que, em conjunto com a literatura nos permitiram registrar a história da 

comunidade desde a fundação até os dias atuais.  A captação de sons e 

imagens resultaram, após o trato do material coletado, em um documentário 

que foi denominado Minguiriba . 
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Imagem 53 - Personagens do documentário 

QUADRO DOS PERSONAGENS 

1. Maria (líder) 

 
 

2. Chico da Combi 
(líder) 

  

3. Cícera (líder) 

 

4. Seu Pedro  

 

5. Dona Lourdes  

 

6. Seu Jorge 

 

7. Dona Isaura 

 
 

8. Seu Horácio 

 

9. Dona Naíde 

 

10.  Adelino 

 

11. Tontonha 

 

12.  Miguel 

 

13. Dona Zefinha 

 

14. Seu Antonio 

 

15. Eva 

 

16. Rosa 

 

17. Padre Paulo 

 

18. Dona Cícera 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 
 

 Sendo um dos objetivos da nossa pesquisa o registro da história da 

comunidade. optamos em não manter o sigilo quanto à identificação dos 
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entrevistados. Todos os sujeitos foram conscientizados dos objetivos da 

investigação e assinaram um Termo Livre e Esclarecido no qual deram a 

permissão de exibição de imagens e  das entrevistas captadas. 

 Após a qualificação partimos para a parte final da pesquisa dando 

continuidade ao trabalho e, a partir das entrevistas coletadas fizemos o 

tratamento dos dados e um recorte das partes relevantes para a composição 

final do documentário que foi apresentado à banca em 19 de novembro de 

2018. 

  

6.3  MINGUIRIBA: A VOZ DA COMUNIDADE 

 
O documentário Minguiriba vem ao encontro das necessidade da 

comunidade Sítio Serra da Miguiriba em obter visibilidade social que a ajude na 

solução de problemas com saneamento básico, educação, saúde, lazer e 

também em questões relativas à valorização de suas tradições culturais.  

O documentário foi composto por imagens da localidade e entrevistas 

dos moradores da comunidade do Sítio Serra da Minguiriba trouxe opiniões e 

histórias reais; contemplou um espaço de tempo que vem desde a fundação 

até os dias atuais e projetou visões futurísticas de acordo com o ponto de vista 

dos colaboradores.  

Deixamos que os personagens falassem por si e expusessem suas 

dificuldades diante das câmeras, pois, dessa forma poderão ser ouvidos, na 

expectativa de verem atendidos aos apelos que reverberam as necessidades 

de toda a comunidade do Sítio Serra da Minguiriba. O documentário servirá de 

instrumento de empoderamento social nas mãos das líderanças locais e da 

exposição nas mídias sociais. 

As festas religiosas apresentadas no filme Minguiriba são as principais 

fontes de cultura e lazer da população, porém, de acordo com os depoimentos 

dos participantes, há a possibilidade de que os costumes arraigados à 

religiosidade popular sejam enterrados junto aos mais velhos. 

 O documentário Minguiriba retrata a história, o modo de vida e as festas 

religiosas do Sítio Serra da Minguiriba. É um produto inovador e útil para a 

comunidade, a partir do momento que possibilitará, através dos registros 

realizados durante a investigação, a preservação e o acesso ao conhecimento 
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da história e da cultura da localidade investigada, antes conservada apenas na 

memória dos idosos.   

A dissertação e o documentário servirão de material de pesquisa para 

professores, alunos e pesquisadores e poderão despertar o interesse dos 

jovens em conhecer, valorizar e preservar a memória, a história e as práticas 

tradicionais e culturais da comunidade Minguiribense. O filme Minguiriba 

poderá, ainda, advogar, junto às autoridades competentes na busca da solução 

dos problemas que necessitam de intervenção política, levando a voz do povo 

do Minguiriba a todos os recantos possíveis do país e do mundo. 

 O filme Minguiriba possui meios de expandir-se com rapidez e   

segurança  e  poderá ficar à disposição, de agora em diante,  para as futuras 

gerações, sem delimitação de tempo de uso, ou seja, sem prazo de validade, 

podendo ser utilizado, copiado e preservado em ambientes virtuais, sem custo 

para a manutenção, tendo em vista o seu caráter digital. 

 

6.3.1 Roteiro de filmagens 

 

Baseados em Puccini (2012) criamos um resumo histórico do 

documentário e a partir dele selecionamos as imagens necessárias para a 

composição de um roteiro que deu origem ao filme. Este autor nos direciona a 

preparar as entrevistas para a criação de um documentário através de 

questionamentos que buscam respostas para O que? Quem? Quando? Onde? 

Como? Por que? Estas perguntas, respondidas no desenrolar da pesquisa, nos 

lograram o êxito de atingirmos os objetivos propostos quanto à criação do 

documentário seguindo um roteiro que propiciará, através da memória dos 

idosos, trazer a tona fatos importantes da história, bem como traços identitários 

inerentes à comunidade rural do Sítio Serra da Minguiriba.   

As informações mais relevantes para o nosso documentário serão 

aquelas que tratarem das ocorrências históricas e das festas religiosas. Na 

abertura traremos  imagens da estrada que da acesso  à comunidade, com 

depoimento do Padre Paulo Borges sobre as estradas no passado.  Nas cenas 

seguintes os narradores situam a comunidade no tempo e no espaço. As cenas 

serão costuradas com imagens ilustrativas.  

As informações que considerarmos relevantes para o filme foram 

apresentadas num contexto de continuidade onde um morador complementa a 
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fala do outro. Algumas cenas foram apresentadas com a narração em voz off56. 

Utilizamos a voz over57 (voz de Deus) nos quadros em que os personagens se 

referiram às memórias do que não viveram; retratando vivências  dos bisavós, 

avós e pais no período da fundação da comunidade. Fatos que podem ter 

ocorrido mesmo antes do nascimento ou período de infância do entrevistado.  

Registramos cenas que narram fatos em tempo psicológico (passado) e 

em tempo cronológico (cotidiano) englobando ações do presente e, também, 

fenômenos da natureza que representam os fatos narrados pelos 

colaboradores; membros das famílias fundantes da comunidade. 

Os principais informantes foram os idosos Pedro Honório; Jorge Honório; 

Lourdes Honório; Izaura Coelho; Horácio Coelho; José Inácio e Dona Zefinha, 

por serem os mais velhos da comunidade 

As informações complementares foram retiradas dos depoimentos de 

Luiz de Rosa; Dona Cícera; Dona Nair; Rosa; Maria ; Eva; Miguel e Tontonha. 

 Os projetos sociais foram abordados, principalmente, nas vozes das 

lideranças locais atuais representados por Maria; Chico das Combi e Cícera. A 

comunidade solta o verbo quando evidencia os problemas com saúde e 

educação. 

Utilizamos sons diretos e fizemos registros das vozes dos animais e dos 

insetos da localidade; dos coros das Renovações e músicas cantadas pela 

banda de forró pé de serra do Sítio Minguiriba  e demais produções dos  

artistas locais. O conjunto de ações planejadas nos deu suporte para a edição 

do filme Minguiriba. 

 

6.3.2 Sinopse 

A comunidade Minguiriba habita há mais de cem anos na Chapada do 

Araripe. A luta pela sobrevivência atesta a força, a garra e a resistência desse 

povo alegre, festivo e acolhedor que, por amor a terra, criou raízes e encontrou 

na natureza um meio de sobrevivência. As tradições religiosas são fontes de fé 

e alegria, e funcionam como um elo de identidade coletiva nas celebrações das 

Renovações, do São João e do Natal. Aqui registro suas memórias; marcas 

dos seus passos na história do Brasil, em agradecimento à forma como me 

                                                 
56

 Voz  off : um narrador ausente que comenta ou narra os episódios em cena, sem aparecer nela. 
57

 Voz over: O narrador conta fatos relativos a acontecimentos em que não esteve presente. Ex. Pedro 

Honório falando da vinda dos seus bisavós para a Chapada do Araripe. 
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acolheram e me abriram as portas da sua casa e do seu coração, tornando 

possível a realização desse documentário.  

 

6.3.3. Sequência de cenas 

 

O filme, de espécie etnográfica, inicia com um quadro da estrada de 

terra que liga a BR 222, ao centro da comunidade. na sequência aparecem os 

seguintes dizeres em uma cartela preta: 

UFCA APRESENTA; um documentário de Francisca Eugenia Gomes Duarte; 

MINGUIRIBA.  Após a abordagem de entrada se seguem as cenas editadas de 

acordo com o roteiro planejado. 

 

Tabela 2 - Roteiro de filmagens do documentário Minguiriba 

ROTEIRO  

 

MINGUIRIBA   –  DIREÇÃO: FRANCISCA  EUGENIA GOMES DUARTE        

PRODUÇÃO PPGB DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

BRASIL: 2018. (76 MINUTOS) SOM. COLOR. [DIGITAL]. 

  

QUADROS DESCRIÇÃO 

DE CENAS 

DESCRIÇÃO DE 

SONS 

 

  
HISTÓRIA 

 

CENA 1 
ACESSO À 

COMUNIDADE.  

 
Imagens aéreas sobre a FLONA e 

a comunidade Minguiriba.  

 Diálogo (voz off) 
/ som ambiente  

(pássaros). 

 
CENA  2 

APRESENTAÇÃO 
DO FILME. 

 

 
Em fundo negro, aparece o do 

nome do filme (em caixa alta, cor 
branca) e a sinopse (caixa baixa), 

assinado pela diretora. 

  
Som de passos 

sobre galhos (em 
off). 

 
CENA 3  

ANO DE CHEGADA 
 

 
Pés caminhando, em câmara lenta, 

sobre a vegetação da floresta. 
 

Som ambiente 
(Pisadas e 

pássaros), voz off 
do entrevistado  
(Pedro Honório). 

CENA 4 
IDENTIFICAÇÃO 
DOS PIONEIROS- 

CASA DONA 
LOURDES.  

Dona Lourdes apresenta os 
antepassados. 

No Cenário ao fundo, vemos um 
altar com santos católicos, artigos 

religiosos e flores de diversas 

 
Diálogo / som 

Ambiente.  



194 

 

cores. 

CENA 5 
PADRE CÍCERO 

ENVIA ROMEIROS À 
CHAPADA. 

 
Câmera móvel, moradores 

plantando feijão. 

Diálogo, Pedro 
Honório;( voz off) 
/ som ambiente. 

CENA 6 
A TERRA E A 

FAMÍLIA. 
 

 

 
Pedro Honório, ao fundo uma casa 
amarela de taipa e do aviamento. 

 

 
Diálogo/ som 

ambiente 
(pássaros). 

 
CENA 7 

FAMILIAS E 
MORADAS. 

 
 Máquinas e produções aparentam 

estar desativadas. 

 
Voz off do 

entrevistado. 

 
CENA 8 

ALIMENTAÇÃO E 
CRESCIMENTO DA 

FAMÍLIA. 
 

 
 

Hora casa do entrevistado; hora 
rapadeiras em aviamento. 

 
Voz over/ voz off 
/ som ambiente. 

 

 
CENA 9 

ECONOMIA E FIM 
DE UMA GERAÇÃO 

 

O entrevistador 2 fala da criação de 
“miuças” e do que fizeram os avós 

até o fim da vida. 
Cenas de fundo :  apresentamos 

bodes correndo nos currais. 

 
Diálogo/ som 
ambiente 

 
CENA 10 

ROMEIROS DE 
CAMPINA GRANDE, 
REMANESCENTES 

DO CALDEIRÃO 
 

 
Imagem inicial: retrato do beato 

José Lourenço. 
Entrevistado: Antônio Inácio: vinda 

de Campina Grande, a vida no 
Caldeirão, a fuga e a chegada ao 

Minguiriba. 

 
 

Voz off do 
entrevistado 

 

 
CENA 11 

A CHEGADA AO 
MINGUIRIBA 

 

 
Imagem: entrevistado  Antonio 

Inácio: 
Narrativa: a plantação de abacaxi, a 

floresta, a compra da terra. 

Voz off e sons 
diretos. 

 
CENA 12 

IDENTIDADE 
ROMEIRA 

 

 
Entrevistada D. Josefa, canta um 
verso de uma música entoada por 

romeiros. 

Sons da cena e 
sons direto 

 

 
CENA 13  e 14 

LOCALIZAÇÃO E 
POSSE DAS 
FAZENDAS 

 

 
Entrevistados: Seu Horácio e Dona 

Izaura. Tema: Fazendas 
imagens de gado, vegetação e 

casa no campo. 

 
Voz off do 

entrevistado 
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CENA 15 
POR QUE 

MINGUIRIBA? 

 
Entrevistado: Dona Izaura. 
Tema: Por que Minguiriba? 

Diálogos 

 
CENA 16 

PÉ DE MINGUIRIBA 
 

 
Imagens: pé de Minguiriba. 

 
 

Som direto 
 

CENA 17 
 
 

Pedro explica o por que do nome 
Minguiriba. 

Diálogo 

  
PROBLEMAS SOCIAIS 

 

 
CENA 18 a 19 

O PROBLEMA DA 
ÀGUA 

 

 
Cenas: crianças pescando 

Entrevistados falam do problema da 
água na comunidade. 

Voz off da 
entrevistada 

 
 

 
CENAS 19 a 22 

A NASCENTE DO 
“AZEDO” 

 

 
Entrevistados: Pedro Honório, 
Jorge e Rosa Cena: rapaz de 

bicicleta. 
Tema: memórias do Azedo. 

Rosa lava roupas enquanto é 
entrevistada. 

 

Som ambiente 
( natureza, 

barulho de Rosa 
lavando roupas ) 

 
Cenas 22 e 23 

 

Entrevistados : Eva e Miguel 
Cenas: trilha do Azedo. 

 

Som ambiente 
(Passos e vento) 

 
CENA 24 

BANHO NO AZEDO 
 

 
Câmera móvel, Entrevistados: Eva 

e Miguel 
Cena: banho no “Azedo”. 

 

Diálogos, Som 
ambiente: 
correnteza e 
barulho da água 
e da natureza. 

 

 
CENA 25 

DIFICULDADE SEM 
BARREIROS 

 

 
Imagens de chuva, córrego e 

barreiro. Entrevistada: Dona Izaura 
fala dos barreiros que nunca 

secavam. 

Som ambiente: 
chuva,vento, 
pássaros. 
  

 
 

 
CENA 26 

CISTERNAS 

Entrevistado: Pedro Honório 
Tema: construção das cisternas na 

comunidade. 
 

 
 

Diálogo 

 
CENA 27 

A ENERGIA 
 

 

O entrevistado, ”Chico das Combi” 
fala como trouxe energia ao 

Minguiriba. 
Cenário de fundo: casa de taipa da 

propriedade. 

 
 

Sons direto 
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CENA 28 
O POÇO 

Entrevistada, Cícera líder, conta 
sobre o poço.  Imagens da líder 
comunitária seguidas do poço 
cavado e voz off da mesma. 

 

  

      Dona Naíde 

 
CENA 29 

POSTO DE SAÚDE 

Líder comunitária faz pedido de um 
posto de saúde às autoridades. 

Cenário: cozinha da casa de Maria. 

 
 

Diálogo 

 
CENA 30 

CANTADOR LOCAL 
 
 
 

 
Adelino, cantador local canta em 

cenário rústico. 

 
 

Música diegética  
 

 

 
 
 

CENA 31 a 34 
SOBRE ESCOLAS 

 

 Pedro Honório  
Cena: imagem de arquivo de uma 

turma de alunos. 
Entrevistados: (cena 32) Horácio; 
(cena 33) Rosa; (cena 34) Izaura 

Tema: Memórias da educação 
formal na comunidade. P.S (34) fala 

sobre educação e saúde. 
 

 
 

Voz off 

 
 

CENAS 35 A 41 
   SAÚDE E FÉ 

 
Imagens: costureira e 

entrevistas 
Entrevistados falam sobre a 

relação entre a saúde e a fé no 
Sítio Minguiriba. 

Naíde(36);Izaura (37); Seu Chico 
(38); Pe. Paulo (39); Pedro 

Honório (40); Dona Cícera (41). 
 

 
 
 

Diálogo/ 
Som 

ambiente 

 
 

CENA 42 
VONTADE DE DEUS 

 

 
Entrevistado... Miguel, fala das 

dificuldades e atribui a Deus e ao 
governo o crédito pela solução das 

dificuldades. 

 
Diálogo 

 
CENA 43 A 46 

ENTARDECER E 
CEMITÉRIOS 

 
 

 
Cena ao entardecer 

Entrevistados: voz off  Pe. Paulo 
(44) e Dona Lourdes (45) falam do 

primeiro cemitério. 
Cenário: Cemitérios em dia de 

finados. 

 
Som ambiente: 

pássaros 
Música: coro em 

capela 

  
RELIGIOSIDADE POPULAR 

 

 
CENA 47 

RELIGIOSIDADE 
POPULAR 

 
O padre fala da religiosidade 

popular. Cena: moradora andando 
para uma residência. 

 
 Voz de Deus 



197 

 

 
 

CENAS 48 a 49 
Tradição das festas 

religiosas 
 
 

 
 

Entrevistada: Maria fala da origem 
das festas religiosas na 

comunidade. 
 

 
 
 

Diálogo 
 

  
RENOVAÇÕES 

 
 

 

 
CENAS 50 A 61 

MAPA 
RITUALÍSTICO DA 

RENOVAÇÃO 
 
 

 

 
Entrevistados falam dos 

preparativos da Renovação. 
Imagens representativas das ações 

narradas ilustram os quadros. 
 

 
 
Voz over / voz off 

 
 

 
 

CENA 62 
APRESENTAÇÃO 

CULTURAL EM 
RENOVAÇÃO 

 
 

 
Convidados em Renovação; 

dança do côco. 

 
 
 

Som 
    Ambiente 

 
CENA 63  

RENOVAÇÕES  
(MEMÓRIAS DE  

JORGE HONÓRIO) 
 

 

 
Banda cabaçal em Renovações nas 

memórias do passado. 

 
Som direto 

 

 
CENAS 64 A 70 
RENOVAÇÕES 

 

 
Ritual da renovação na casa de 

Tontonha e de Dona Cícera: 
Celebração, queima de fogos, 

almoço e lanche. 
 

 
Som 

ambiente 
(conversas, 

fogos, cânticos, 
rezas...etc) 

 
CENA 71 E 72 

PERSPECTIVAS DA 
CELEBRAÇÃO DA 
RENOVAÇÃO NO 

FUTURO 
 
 
 
 

 
Entrevistadas, D. Cícera e Maria, 

falam da celebração da renovação 
após a morte dos donos da casa. 

 
 

Diálogo 
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SÃO JOÃO 

 

 
CENAS  73  A 76 

 
CELEBRAÇÃO DO 

SÃO JOÃO 
 

 
 

 
Jorge, Pedro Honório, 
 Rosa e Maria falam  

sobre o São João no passado. 

 
 
 

Diálogo 
 

 

 
 

CENA 77 A 83 
MAPA 

RITUALÍSTICO DO 
SÃO JOÃO 

 

 
Imagens: Homem corta fogueira. 

 Pôr do sol. 
São João em família: jantar a beira 
da fogueira; brincadeiras; forró pé 

de serra.  

 
Som AMBIENTE( 

do machado 
cortando a 
madeira). 

Pássaros cantam 
(De tardezinha) 

Musica diegética: 
Banda de forró 
Som ambiente: 

Conversas 

 
CENAS 84 A 90 

 
SÃO JOÃO DA 
COMUNIDADE 
MINGUIRIBA 

 

 
Acende a fogueira; o ambiente, os 
convidados; crianças brincando; o 
bingo; o churrasco; as bebidas; o 

forró; as danças; os selfies. 

 
Som 

ambiente: 
Vozes; 
música; 

risos; bingo. 

  
NATAL 

 

 
CENAS 91 A 105 

NATAL NA 
COMUNIDADE 
MINGUIRIBA 

 

 
Entrevistados: Pe. Paulo; Chico das 

Combi; D. Izaura. 
 

Decoração da festa . 
Chegada dos convidados; almoço; 

missa de natal; brincadeiras de 
crianças; distribuição de brindes e 
de lanche; Cenas aéreas da festa 
de natal no local onde é realizada 

anualmente. 

 
Som direto/ SOM 

AMBIENTE: 
Pessoas 

conversando; 
celebração 

natalina; voz dos 
entrevistados (em 

off) 

  
EPÍLOGO 

 

 
Cena 106 

 EPÍLOGO: 
presente X passado 

 
 

 
Cartela preta com o nome 
EPÍLOGO  na cor branca. 

Identidade Nacional: 
Partida de futebol. 

 
 

Diálogo/ Som 
ambiente 
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CENAS 107 a 112 
O JOVEM DE HOJE 

 
 

Entrevistados: Maria, Luíz de Rosa 
e Jorge Honório Participação 

especial Jean, professor de música 
e Luiz de Rosa 

Temas: costumes culturais do 
passado e atuais. 

Seu Jorge apresenta poema com 
conotação política; Dona Zefinha 
fala com o filho no WhatsApp e 

apresentação musical com crianças 
e despedida na janela. 

 
 

 
Diálogo/ 
Música 

diegética e 
extradiegética

/ Som 
ambiente. 

CENA 113 
 

CRÉDITOS 
FINAIS 

 
 

 
Cartela em preto apresenta os 

nomes de todos os participantes e 
agradecimentos finais. 

 
Música 

extradiegética. 
 “Triste lamento 
da pobreza do 

Brasil” 
 

 

O filme foi gravado em formato VHS e MP4 e DVDs e acondicionados 

em tradicionais capas plásticas, tendo na parte frontal a foto da residência onde 

foi realizada a primeira filmagem do documentário, em ângulo lateral, trazendo 

na parte traseira do DVD o mesmo espaço em ângulo frontal. As fotos da capa 

do DVD pertencem ao arquivo “making off” da pesquisadora, e retrata o local 

onde foi gravada a primeira entrevista.  

Ao término da investigação logramos concluir com êxito, ao cumprir os 

objetivos propostos para a produção da dissertação e a criação do 

documentário Minguiriba. Dessa forma, demos a nossa contribuição para a 

valorização das memórias, da identidade e das tradições religiosas da 

comunidade rural do Sítio Serra da Minguiriba. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da investigação realizada, da participação em eventos cotidianos 

da realidade local e das conversas com os habitantes foi possível perceber a 

riqueza cultural do estilo de vida mantido tradicionalmente pela comunidade 

rural do Sítio Serra da Minguiriba.  

 Em meio à observação e a pesquisa documental e de campo, tivemos a 

oportunidade de nos fazer mais presentes, e participar dos conflitos que 

envolvem o dia a dia dos moradores do Minguiriba, praticantes fieis do 

catolicismo popular, cujas manifestações religiosas emergem do passado para 

o presente, e caracterizam os traços culturais mais fortes da localidade. 

Pudemos, assim, reconhecer a importância do imaginário dos adultos e dos 

idosos, bem como dos rituais religiosos da comunidade, que funcionam como 

vínculo  para a criação das memórias coletivas e do sentimento de pertença, e 

agem como base fundante da formação identitária da população minguiribense. 

As narrativas das memórias dos idosos evidenciam acontecimentos 

esquecidos pelo tempo, e reforçam as nossas opiniões de que o povo que veio 

habitar na chapada há mais de um século, munidos de ferramentas agrícolas, 

tiveram nas festividades religiosas realizadas o suporte para a criação de 

muitas identidades manifestadas no modo em que se integraram à natureza no 

tempo em que a floresta era habitat natural de diversos espécimes selvagens 

que ofereceram riscos à sobrevivência humana. Transformaram as 

adversidades em oportunidades de sobrevivência e o risco em modo de driblar 

as dificuldades tirando da natureza o necessário para sobreviver da caça e, 

principalmente da agricultura.   

A própria criação e localização da comunidade, situada em meio a uma 

floresta selvagem longe dos grandes centros urbanos, sem acesso a estradas 

que porventura viessem a encurtar as distâncias, reflete traços pertinentes a 

criação das identidades territoriais que passa a ser compreendida a partir dos 

lugares que habitam e do momento que estes integralizam o seu universo 

cultural passando a atuar como caracterizador de ideais coletivos.  

Percebemos que opiniões individuais de pessoas influentes criam 

distanciamentos entre os membros do grupo e isso enfraquece a comunidade 

que perde força nas lutas sociais em prol da conquista de direitos comuns que 

possam vir a melhorar a qualidade de vida dos moradores e que a falta de 
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oportunidades locais leva os jovens a mudar-se do sítio para a cidade ou outras 

capitais do país em busca de oportunidades de emprego e é nesse sentido que 

entendemos que a sociedade, isola, fragmenta e termina por destruir, de certa 

forma, a comunidade, pois somente nos grandes centros possuidores de 

“modos de produção capitalista” os jovens da comunidade encontram 

oportunidades de emprego. Porém, a mesma estrada que leva os jovens a 

buscar opções de vida é a mesma que os traz de volta em épocas das 

principais festas da comunidade. No São João, Natal e ano novo, a 

comunidade reúne os seus membros. Os que estão longe retornam para 

festejar junto com a família. Denotamos nesse fato que o espírito da 

comunidade se encontra presentes nas festas religiosas e é mantido graças as 

mudanças ocorridas nas formas de comunicação local.  

A dominação da natureza e a transformação do espaço é uma constante 

na vida dos minguiribenses e contribuem para a quebra de paradigmas 

tradicionais e inserem, cada vez mais, a comunidade no modo de vida global.  

O acesso a telefones celulares e internet mantém os moradores em contato 

com entes queridos espalhados pelo Brasil e estes retornam uma ou duas 

vezes por ano, em busca do aconchego do lar e de respirar o ar puro da 

chapada ao mesmo tempo que acelera o processo de mudanças que incidem 

diretamente na cultura dos moradores de todas as idades. A fragmentação 

identitária é cada vez mais visível no modo de vida local. 

 Na reconstrução do passado as narrativas não são fixas e se mesclam 

com impressões do presente, ou seja fatos, informações e interpretações de 

interesse do depoente prevalecem quando precisam reafirmar a identidade 

territorial, com a qual estabelecem relações de pertencimento e identificação. 

Esta afirmativa é confirmada nos testemunhos dos idosos a partir do momento 

que contribuíram com as suas memórias para a construção do  produto do 

estudo.  

A organização e representação da memória dos moradores da 

comunidade Sítio Minguiriba só foi possível a partir da iniciativa da 

Universidade Federal do Cariri através do Mestrado em Biblioteconomia. O 

produto informacional dessa pesquisa é de suma importância para o Mestrado 

em Biblioteconomia a partir do momento que traz para a sociedade uma 

contribuição histórica e social inédita que cumpre com os objetivos da área a 

partir do momento que põem em prática a concepção transdisciplinar de 
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educação que fundamenta o projeto político pedagógico do curso de 

Biblioteconomia aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver em 

conjunto e aprender a ser e atende ao objetivo principal do Mestrado 

Profissional  que é fomentar novas formas de produção de conhecimento e 

absorver novos tipos de pesquisas e pesquisadores a partir do momento 

que tem como pesquisador um profissional da área de humanas, 

especificamente graduado no curso de Letras com habilitação em línguas 

portuguesa, inglesa e respectiva literatura que usufrui do direito interdisciplinar 

de transitar entre as áreas de conhecimentos culturais e encontra no cinema 

documentário um modo de contribuir para a melhoria de vida através do 

registro da memória e das festas religiosas de uma comunidade dando voz a 

um povo ignorado pelos governantes e pela historiografia oficial.  

O produto final compila em suporte fílmico mais de 100 anos de história 

manifestadas nos saberes evocados à partir da memória dos moradores, em 

sua maioria idosos. A pesquisa realizada justifica sua relevância no fato de que 

conhecimento registrado de forma escrita e fílmica revela a história da 

comunidade através das narrativas dos moradores e dá visibilidade a riqueza 

cultural manifestada através das festas religiosas realizadas na comunidade do 

Sítio Serra da Minguiriba dando acesso público ao conhecimento e assim 

protegendo-o da deterioração imposta aos acervos de memória oral que é, 

frequentemente, enterrada junto aos suportes vivos detentores do 

conhecimento.  
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APÊNDICE A -  CADERNO DE CAMPO : DIÁRIO DE FILMAGENS 
 

 

TEMA: FESTAS RELIGIOSAS DO SÍTIO MINGUIRIBA 

  

Abril/2017:   

No dia 05 de abril de 2017, 8h da manhã, iniciamos as filmagens na BR 

que liga o município de Crato – Ce.  Á cidade de  Exu - Pe.  Registramos 

imagens da Floresta Nacional do Araripe e das paisagens locais que ficam 

vizinhas da comunidade Minguiriba: a borracharia; a barraca das frutas; 

fregueses e moradores que apareceram no local.  Demos continuidade no mês 

de maio, visitando as famílias dos possíveis participantes.  

A primeira visita foi realizada às 10h30 na residência de Maria Honório,  

presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Minguiriba 

e Adjacências – APPRSMA,  para explicar o projeto que estávamos iniciando,  

os objetivos que tínhamos para realizá-lo, ao mesmo tempo, pedir a 

autorização para fazermos o trabalho na comunidade. Na oportunidade 

pedimos a opinião de Maria, uma das lideranças da  localidade, sobre qual 

festa de Renovação melhor representaria o Sítio Minguiriba. Tivemos a 

indicação da Consagração da casa da Tontonha, esposa de Miguel, que se 

realizaria no dia 13 de dezembro. Tomamos nota e essa foi a nossa próxima 

visita.  

No período da tarde, saímos para a casa da D. Antonia e a convidamos, 

juntamente com o seu esposo, para participar do documentário nos contando 

as suas memórias e pedimos permissão para no mês de dezembro, fazer o 

registro das Renovações. O casal concordou em fazer parte do filme.  

Lembramos que Renovação de Dona Cícera que era realizada 

anualmente no dia de São João, festa contemplada em nossa pesquisa. O 

festejo junino e a homenagem ao santo de sua devoção realizados na mesma 

data, nos ajudariam a economizar tempo e dinheiro, já que a equipe poderia 

fazer os dois registros e ainda cenas extras da comunidade. Resolvemos 

convidá-la para o filme.  
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A casa de D. Cícera fica à beira da BR 122, que liga a cidade de Crato 

ao município de Exu. Naquele mesmo dia, após filmarmos a cena da estrada, 

passamos em sua residência, a convidamos para participar do documentário e 

pedimos permissão para filmar a sua Renovação. O registro das festa de São 

João e desta Renovação seriam feitos ainda no ano de 2017, como um fator 

preventivo, caso ocorressem  imprevistos de última hora que nos impedissem 

de coletar as imagens no ano seguinte.  

No decorrer da pesquisa encontramos e participamos de muitas 

Renovações em datas de casamentos e aniversários, dias de santo da 

devoção dos donos da casa, em comemorações do Natal e do ano novo, a fim 

de compreender melhor o universo que envolvia a festividade, porém, Usamos 

como critério para a escolha das Renovações que fariam parte do filme a maior 

festa, indicada pela líder; a Consagração do Coração de Jesus da casa de 

Dona Cícera, por ser realizada no São João e a de Cícera líder que se 

realizaria no Ano Novo por serem essas datas relevantes para a o vida social 

da comunidade. 

Na visita a Maria, pedimos informações sobre a realização dos festejos 

natalinos da comunidade. Fomos informados que um senhor conhecido por 

Chico das Combi realizava uma festa de Natal no Minguiriba desde que havia 

vindo morar na vizinhaça, além de desempenhar a função de rezador. 

Resolvemos pedir sua permissão para filmar a festa. Ao visitar a residência de 

Seu Chico e em conversa com ele e sua esposa fomos informados que o 

morador era também líder na localidade. Averiguamos a cerca dos mistérios 

que envolviam a sua prática religiosa na comunidade. Assunto sobre o qual a 

maioria dos moradores evitava falar e alguns poucos confidenciavam da 

suspeita de que o mesmo era “macumbeiro”. O convidamos a participar da 

pesquisa. Com simplicidade Seu Chico e sua esposa nos falaram de sua fé a 

“umbanda de cartas”, mas não nos deram permissão para filmar. Poderíamos 

fazer imagens somente do Natal. Considerando esse um passo importante, não 

insistimos nesse momento no assunto, mas não havíamos desistido com a 

recusa. Aquele havia sido somente o primeiro contato. Seu Chico e sua 

esposa, diferente dos outros moradores que visitamos, não faziam parte do 

nosso convívio. Fato que mudaria a partir daquele momento. 
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No início, recebemos como sugestão de nossa orientadora que, para 

evitar que a pesquisa se estendesse e tivéssemos dificuldades em finalizar, 

deveríamos escolher quatro moradores, contando com a líder local, para serem 

entrevistados. Essa foi à intenção inicial, porém a pesquisa foi tomando seu 

próprio rumo. A partir das conversas com os moradores e das pequenas 

descobertas que eram feitas, novos participantes foram sendo agregados à 

lista de participantes, pelas importantes contribuições que poderiam trazer para 

a investigação. 

 Pretendíamos entrevistar a Rosa, inspiradora do Projeto, a partir do 

momento que nos encantou com o seu jeito de contar histórias e sua irmã 

Maria, por ser a líder da comunidade. Com a descoberta que havia outras 

lideranças na comunidade, entraram para a lista de entrevistas Cícera e Seu 

“Chico das Combi”.   

Convidaríamos o patriarca da família e sua irmã Dona Lourdes, por 

serem moradores nativos e descendentes de uma das famílias de fundadores 

da comunidade e “Tontonha”, por ser indicada pela líder como a realizadora da 

melhor Renovação. Com Esta trouxemos para a pesquisa o seu esposo Miguel, 

membro da única família de negros da comunidade, que também chegaram no 

período da colonização local. 

Ao conversarmos com Maria ficamos sabendo que na comunidade havia 

um senhor, remanescente do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que se 

Chamava Antonio Inácio. Sabedores da importância dessa história para a 

região, resolvemos convidá-lo para fazer parte da pesquisa.  

No mês de agosto realizamos a primeira entrevista com o Senhor Pedro 

Carlos de Melo, conhecido na comunidade como “Pedro Honório.” Soubemos 

por ele que haviam membros de outras famílias fundantes e que, inclusive 

havia uma senhora que sabia muito sobre a história do Caldeirão. Assim 

chegamos a D. Josefa, cujo marido havia sido morador do lugar. Junto a esta 

conhecemos Eva, sua filha, que possui uma história de vida bem interessante e 

que muito poderia contribuir para o filme.  

Em busca dos contos, encontramos Jorge Honório, Primo de Pedro e 

descobrimos seu talento com as palavras. O poeta de conversa interessante e 

riso fácil nos falou sobre as fazendas de gado e de um ex-vaqueiro que morava 
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na localidade, membro da família “Gato”, uma das famílias antigas do lugar. 

Assim encontramos o Seu Horácio Coelho, Dona Isaura sua irmã e sua esposa 

Nair. 

 Vendo a relação da comunidade com a igreja e o fato do Pe. Paulo 

estar inserido em praticamente todos os eventos realizados; o convidamos a 

participar. O vigário trouxe para a pesquisa, informações valiosíssimas para 

compor o enredo da história local e do documentário. 

   Como havíamos começado a coletânea das manifestações culturais 

locais, adicionamos a arte do repentista, poeta e cantador local Adelino e de 

um professor, Jean, que realiza, de forma voluntária, um projeto de música na 

comunidade. E, também, uma pequena participação do Senhor Manoel de 

Rosa, que fala sobre os aviamentos do Sítio Minguiriba, enriquece e ilustra a 

construção do documentário. 

Durante dois meses, abril e maio de 2017, filmamos cenas na estrada 

Crato-Exu, imagens terrestres, cemitérios, escola, aviamentos, cenas de 

pessoas na estrada e visitamos outros moradores explicando sobre a pesquisa 

que estávamos desenvolvendo e convidando-os a participar. As acolhidas 

foram favoráveis. Voltamos após obtermos a autorização do Comitê de Ética, 

para marcar as datas das entrevistas. 

Para localizar as residências de alguns dos participantes pedimos a 

ajuda de Petinha, filha da Rosa, que atua como agente de saúde local. Todos 

os convidados fazem parte das famílias fundantes de antigas e novas 

gerações, além dos líderes locais que desempenham papel importante na 

comunidade 

OBSERVAÇÃO E FILMAGENS DE RENOVAÇÕES: 

 A observação das Renovações começou bem antes de iniciamos a 

nossa pesquisa, pois, desde que construímos uma casa na localidade, 

procuramos participar da vida social local, tanto que cultivamos um 

relacionamento amigável e recíproco com muitos moradores de nossa 

vizinhança, o que foi de suma importância para o desenvolvimento do trabalho. 

Os dias que antecedem à Consagração do Sagrado Coração de Jesus 

são muitos atarefados. Observamos e registramos através de fotos, filmagens 
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e entrevistas filmadas e gravadas, três Renovações realizadas na comunidade, 

tendo como critério para a escolha das festas as datas em que eram 

realizadas. Embora os ritos da renovação sejam praticamente os mesmos, 

procuramos descobrir as diferenças existentes entre as festas de Renovações 

realizadas no presente e no passado, além de verificar se havia diferenças 

entre as práticas da festa na contemporaneidade. 

 A primeira Renovação observada  foi a de D. Cícera, moradora da 

comunidade há 7 anos, que realiza a Renovação há anos, no dia 24 de junho, 

dia de São João, santo de sua devoção. Sendo o santo do dia um dos objetos 

de nossa pesquisa, a preparação da consagração na casa de Dona Cícera 

coincidiu com os preparativos da festividade e o acompanhamento de uma 

contribuiu para a pesquisa sobre a outra.   

Dia 23 –  São João no Minguiriba 

        OBSERVAÇÃO E FILMAGENS DA FESTA DE SÃO JOÃO DO SÍTIO 

MINGUIRIBA 

A primeira noite de São João que presenciamos no Sítio Minguiriba foi 

no ano de 2013, quando estávamos em negociação da compra de um terreno 

na comunidade. Fomos ao cair da tarde usando roupas leves dispostos a 

desfrutar das festas juninas com os moradores do sítio. Ao chegar, porém, nos 

surpreendemos com o frio e não conseguimos descer do carro. De longe e por 

alguns momentos apenas observamos a alegria dos moradores em volta da 

fogueira, agasalhados com roupas quentes para em seguida pegar o caminho 

de volta para casa. Somente em 2014, já conscientes da realidade do sítio, 

pudemos aproveitar os festejos, com trajes apropriados, na comunidade. 

Sendo a fotografia um dos nossos hobbies coletamos imagens da celebração 

que hoje podem nos servir de arquivo para a pesquisa desenvolvida. 

O São João de 2017 foi observado com olhos diferentes. Como já 

iniciado a nossa pesquisa, de câmera em punho, fizemos um mapa ritualístico 

das festividades juninas e filmamos as primeiras cenas do documentário que 

seria produzido como produto final do mestrado em Biblioteconomia. 
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23 de junho                                                              

Dia 23, noite de São João, dia em que comemoram os festejos juninos 

em todas as residências da comunidade e véspera do dia de São João, 

deveríamos acompanhar os preparativos para a Renovação de D. Cícera, 

saímos de casa cedo para ir à Serra da Minguiriba.  A residência da mesma 

beira a CE que da acesso a cidade de Exu, na FLONA, a aproximadamente 

300 metros da entrada da estrada da casa onde se realizaria a Renovação, 

encontramos dois irmãos, um homem e uma mulher retirando madeira da 

floresta para fazer a fogueira. 

Imagem 54 - morador cortando a fogueira 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017). 

 Verificamos que os irmãos tiveram o cuidado de procurar uma árvore 

sem vida, já seca e desgastada pelo tempo. O homem cortava e colocava em 

um pequeno carro de mão e a mulher fazia o trajeto até a casa que ficava a 

poucos metros da casa de D. Cícera, às margens da rodovia, na esquina da 

rodovia Crato-Exu, início da estrada de chão que dava acesso ao Sítio 

Minguiriba. Achamos a cena interessante e paramos para registrar o momento. 

Pedimos autorização do casal para fotografar e filmar o momento e registramos 

as imagens que poderiam vir a fazer parte do documentário da pesquisa. 
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Imagem 55 -  Moradora carregando madeira para fogueira de São João 

Fonte: Arquivo da pesquisa (2017) 

 

Chegamos ao nosso destino aproximadamente às 16h da tarde. Na casa 

de D. Cícera os preparativos do São João e da Renovação caminhavam juntos. 

Para a renovação, D. Cícera temperava as carnes que seriam preparadas no 

dia seguinte. Os bolos preparados por Dona Cícera cobriam toda a superfície 

da mesa. Ela cortou um pedaço generoso de um de puba, após perguntar a 

nossa preferência, para que provássemos. Os salgados, comprados feitos, 

seriam trazidos na manhã seguinte do Crato, por um dos filhos que residia na 

cidade e uma panela de mungunzá flamejava no fogão a lenha para ser 

saboreado à noite. O sobrinho que morava com ela foi buscar a madeira que já 

estava cortada próximo a um barreiro onde os netos de D. Cícera pescavam 

com alguns amigos da vizinhança. 

 Mal haviam se escondido os últimos raios de sol quando acenderam a 

fogueira. O frio da serra convidava a sentar a beira do fogo e saborear o 

mungunzá quentinho recém preparado. Logo filhos e noras rodearam a 

fogueira de cadeiras e sentaram-se com um prato na mão para comer a comida 

típica. As crianças soltaram umas poucas chuvinhas e começaram a brincar 

pelo terreiro. Deixamos a família após observar e registrar todo o movimento, 

afim de testemunhar os acontecimentos nas outras residências.  
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As estradas escuras evidenciavam fogueiras acesas à frente das casas 

de taipa. Algumas solitárias, sem a presença de um ser vivente, outras 

rodeadas por pessoas alegres. Fomos nas casas de Rosa, de Antonia e Miguel 

e de Pedro Honório, registrar o momento em foto e em seguida nos dirigimos a 

casa de Maria onde filmaríamos a festa junina. 

Imagem 56 -  Fogueira de São João no Minguiriba 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa, (2017) 

 

Estávamos preocupados com os cinegrafistas que ainda não haviam 

chegado. Como a filmagem era noturna alugamos os refletores de uma 

produtora e armamos no terreiro da casa de Maria Honório, em um ponto que 

iluminasse mais o lugar.  

Uma imensa fogueira havia sido acesa e os filhos juntamente com 

esposas e filhos que haviam chegado de viagem, e a outros que residiam no 

lugar. Alguns parentes e vizinhos, preparavam um churrasco em uma pequena 

churrasqueira de ferro colocada no terreiro enquanto tomavam bebidas 

alcoólicas. A banda de forró improvisou um palco na varanda e começou a 

tocar. 
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 Temendo que a equipe não comparecesse ao evento começamos a 

filmar, pessoalmente, o movimento da família e dos convidados com uma 

câmera semiprofissional Canon com zoom de 30 X 15 full HD. Um pouco 

depois das 7h chegaram os dois cinegrafistas com câmeras profissionais Nikon 

D5 100 full Hd e deram continuidade ao trabalho. 

 A festa ficou mais animada depois que a bebida começou a surtir efeito. 

Rostos risonhos, muitas conversas entre familiares e amigos a beira da 

fogueira, casais dançando forró e crianças brincando. Dentre os presentes o 

velho Pedro Honório e os filhos Carlinhos e Neli que moravam com ele, Rosa e 

família, Antonia, Miguel e Família, Adelino e família, dentre outros que faziam 

parte da mesma família. A família Honório havia crescido bastante no decorrer 

do século. Esse foi o quadro panorâmico que filmamos da noite de São João 

em família, porém, ainda haveria o São João da comunidade que seria 

festejado no dia 30 de junho. Era tarde, a equipe pernoitou em nossa casa na 

Chapada para no outro dia voltar para o centro da cidade de Crato. 

Dia: 24 de junho: Renovação de Cícera e José 

 No dia da Renovação de Dona Cícera, chegamos cedo para posicionar 

as câmeras e acompanhar os preparativos da Renovação. Um grupo de 

mulheres da família se responsabilizou pela preparação da comida. 

Surpreendemos-nos com a quantidade e a diversidade de alimentos: Diversos 

tipos de carnes, saladas, arroz, feijão macarrão, cuscuz e legumes.  

 Os convidados começaram a chegar por volta das 10h da manhã. Os 

homens se acomodaram em embaixo de uma grande árvore no terreiro da 

casa. As mulheres se sentaram à sombra do alpendre e as crianças não se 

importaram em sentar.  Corriam em volta da fogueira, pulavam da pequena 

mureta da casa, rodavam ou se balançavam no parquinho do jardim. Todos se 

divertiam como podiam. 

O almoço começou a ser servido a partir das 11h. Primeiro serviram as 

crianças. Em seguida a casa foi invadida por homens e mulheres. Algumas 

mulheres se encarregaram de ajudar a servir a comida aos moradores que se 

organizaram em fila. Não havia espaço na sala de jantar para todos. Alguns 

convidados da cidade foram privilegiados com esse espaço, enquanto os 

outros retomaram seus acentos no terreiro, no alpendre, na sala ou no quintal 

da casa.  
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 Ao meio dia o neto de D. Cícera soltou alguns rojões lembrando à 

comunidade do grande dia e convidando aqueles que não tinham 

conhecimento do evento a se fazer presente na Consagração do Coração de 

Jesus.  

Pontualmente 1h da tarde Cícera (líder) se dirigiu a sala do santo, se 

posicionou em frente ao pequeno altar, ergueu os olhos para o Sagrado 

Coração de Jesus e começou a Consagração entoando um corinho. Quase 

simultaneamente um fogo estourou no terreiro da casa. No final da celebração 

uma rajada de fogos foi solta por seu Zé baião e dois dos seus netos que se 

puseram de plantão na lateral da casa. Na mesma hora, Dona Cícera e suas 

ajudantes começaram a distribuição do lanche: um estojo plástico descartável 

repleto de bolo, salgados e sequilhos, acompanhado de uma garrafinha de 

refrigerante.  

Enquanto os convidados recebiam o lanche, ficamos observando o 

movimento. Duas senhoras sorridentes, uma loira e uma morena, começaram a 

cantar e a dançar coco, ao som que elas mesmas produziam com colheres ou 

movimentos ritmados das sandálias no solo, chamando a atenção de todos os 

presentes. Após receber o lanche muitos dos moradores foram embora, 

permanecendo na festa, em maioria, membros da família de Dona Cícera.  

Acompanhamos e registramos todos os momentos da Renovação e 

partimos com a sensação de dever cumprido e a promessa de retornarmos no 

ano seguinte para prestigiarmos um momento tão especial para família da 

nossa colaboradora. 

 

Dia 30 de Junho: Festa junina da comunidade 

Os últimos raios de sol ainda se escondiam quando saímos de casa em 

direção a sede da APPRSMA, onde seria comemorado o São João da 

comunidade. Somente os organizadores estavam no local terminando os 

últimos preparativos da festa.  Posicionamos as nossas câmeras e fizemos 

algumas tomadas do ambiente e do momento que acenderam a fogueira.  

Por volta das 6h30 os convidados começaram a chegar. Sozinhos, em 

pares ou em grupo, logo uma pequena multidão havia se formado no espaço 

da festa. Músicas de forró contemporâneas foram colocadas enquanto 

membros da banda de forró pé de serra da comunidade ligavam os 
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instrumentos. Algumas moças começaram a vender cartelas para o bingo. 

Costume tradicional nas festas locais. Um casal vendia churrasco, bebidas e 

mungunzá em uma barraquinha improvisada. Na sede da associação vendiam 

bebida quente e cerveja. 

 A banda começou a tocar. Crianças brincavam pelo terreiro, jovens, 

adultos e idosos se divertiam bebendo, comendo ou dançando e/ou tirando 

selfies em seus aparelhos celulares. 

 Buscamos alguns moradores para nos dar um depoimento sobre as 

festas juninas no Minguiriba. Coletamos algumas informações até o momento 

que começou o bingo. Cinco partidas do jogo foram intercaladas com a 

apresentação da banda e, por volta das dez da noite já havia terminado. 

Ficamos observando e registrando os acontecimentos da festa e nos retiramos 

por volta da meia noite e meia.  

A festa se estendeu animada e tranquila por toda a madrugada. Nossa 

casa na comunidade Minguiriba fica vizinho ao terreno da associação e 

escutamos o som da música até adormecer, satisfeitos com mais uma etapa de 

nosso trabalho finalizada. 

Julho – Em meados do mês de julho iniciaram reforma na BR 122 que dá 

acesso a Chapada do Araripe. O percurso de 30 minutos aumentou para 1h20 

minutos aproximadamente, podendo ser mais, dependendo do tráfico.  

  Agosto -  Em agosto recebemos o parecer favorável do comitê de ética para 

a realização de pesquisa com seres humanos. 

 
Tabela 3 : calendário de visitas  – agosto/2017 a janeiro/ 2018 

COLABORADORES CALENDÁRIO DE VISITAS  
AGOSTO DE 2017 A JANEIRO DE 2019 

 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

ANTONIO INÁCIO AGO SET OUT 

CHICO DAS 
COMBI (LÍDER) 

SET OUT DEZ 

CÍCERA (LIDER) AGO NOV DEZ 

D. CÍCERA JUL AGO NOV 

EVA NOV DEZ JAN/2018 

HORÁCIO OUT NOV DEZ 

IZAURA OUT NOV DEZ 

JORGE SET OUT JAN/2018 

LOURDES SET OUT NOV 
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LOUIS DE ROSA NOV DEZ JAN/2018 

MARIA (LÍDER) AGO SET DEZ 

MIGUEL SET DEZ JAN/2018 

NAIR OUT NOV DEZ 

Pe. PAULO NOV DEZ JAN/2018 

PEDRO 
HONÓRIO 

AGO OUT NOV 

ROSA JUL AGO NOV 

TONTONHA SET DEZ DEZ 

ZEFINHA NOV DEZ JAN/2018 

 

Dia 13 de dezembro: renovação de Tontonha e Miguel 

Dia 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia, dia em que se faz a 

Consagração do Coração de Jesus na casa de Tontonha, que nos contou que, 

no ano que casou, iniciou a realizar a renovação em sua casa, e assim o fizera 

por muitos anos, até mudar de endereço.  Como o seu filho ficaria morando na 

casa onde era realizada a consagração decidiram que ele faria, naquele 

endereço, a renovação da mãe, no dia do seu casamento e ela, faria a sua 

renovação na casa nova , no dia do Santo de devoção da matriarca: dia 13 de 

dezembro, dia de Santa Luzia. Disse ainda que por muitos anos havia rezado 

três Renovações, pois havia também a da sua avó, porém, com o passar dos 

anos, deixou de realizar. 

No mês de dezembro acontecem muitas Renovações na comunidade. 

Além da data do dia de Santa Luzia ser a época da festa de Natal e das 

festividades de final de ano; dias em que se realizam muitas das consagrações 

locais. A reforma da CE, iniciada no mês de julho, ainda não havia sido 

concluída e o acesso à comunidade ficou mais distante. O percurso antes 

realizado em 30 minutos aumentou para aproximadamente 1h00 ou mais, 

dependendo do tráfico, pois o desvio dava acesso às cidades de Nova Olinda e 

outras mais que seguem o mesmo percurso. Além dessa rota, essa CE é  

também acesso principal ao estado do Pernambuco. Sendo a primeira Cidade, 

Exu – Pe, que  faz divisa com o Sítio Minguiriba, Crato.  

A terceira renovação, realizada na casa de Cícera, líder da comunidade 

e ministrante das Renovações de algumas das casas do sítio. As outras 

ficavam ao encargo de Maria de Honório, que também exerce papel de 

liderança na localidade. A data escolhida por Cícera foi o dia 31 de dezembro e 

coincidiu com os festejos de ano novo. Ela e sua família, no centro da cidade 
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de Crato no dia 29 de dezembro de 2017; havia ido comprar os itens finais para 

a realização da renovação. Muita coisa, segundo ela,  estocava aos poucos 

durante o ano. Outras eram produzidas em casa ou na comunidade, como era 

o caso da criação de porcos e galinhas; criadas pelo marido; o café plantado 

pelo sogro e a mandioca comprada do dono de uma das plantações da 

comunidade. 

A renovação da Cícera segue a tradição das Renovações realizadas 

pela mãe, com o tradicional almoço e o bolo de puba servido no lanche, depois 

da reza, que ela mesma faz questão de preparar. Explicou-nos todo o processo 

de preparação da massa de puba: oito dias antes havia colocado, em um pote 

a quantidade de um saco de sessenta quilos cheio da raiz. Naquela noite 

acompanhei a retirada da massa do pote, processo pela qual passa até a 

preparação dos bolos. Literalmente colocamos a mão na massa, ao ver a 

quantidade de mandioca que precisava “pubar”: Cortamos os pedaços que não 

haviam amolecido totalmente enquanto a Cícera liquidificava. Em seguida a 

massa foi lavada, peneirada e colocada em um saco de náilon para escorrer, 

até o outro dia de manhã.  Como na casa havia um pouco da massa já pronta, 

a dona da casa nos convidou a acompanhar a preparação de um bolo de puba 

que, após esfriar nos serviu de lanche. Ao saborear o prato típico da 

comunidade, pudemos entender o porquê de o trabalho ser realizado com tanto 

prazer: o bolo estava muito gostoso. 

 

Natal da comunidade do Sítio Serra da Minguiriba 

 

 Em 2013 construímos uma residência no Sítio Minguiriba e mesmo antes 

de começarmos a pesquisar sobre as festas locais da comunidade observamos 

os movimentos ocorridos na localidade e, neste ano e nos seguintes 

verificamos a presença de muitas pessoas, todas as semanas e, em número 

bem acrescentado, em um dia do mês de dezembro, na casa do Senhor 

Francisco, mais conhecido por Chico das Combi. Escutávamos as pessoas 

dizendo que o Seu Chico era o rezador, outros o chamavam pejorativamente 

de macumbeiro e, no meio das opiniões manifestadas nos bate papos em 

visitas informais aos vizinhos optamos por não emitir nenhum juízo de valor 

sobre as atividades desempenhadas por este senhor, pelo fato de considerar 
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que, além de não o conhecer, não nos sentíamos no direito nem de aplaudir, 

nem de criticar seu estilo de vida. A pesquisa, por si só, revelaria traços da 

identidade do organizador do Natal do Minguiriba. Após alguns contatos com a 

família, de sermos convidados para participar do festejo natalino e termos a 

permissão de filmar e usar o evento em nossa pesquisa, poderemos chegar a 

algumas conclusões.  

Dia 17 de dezembro 

 Fomos os primeiros a chegar à casa de Seu Chico, local onde acontece 

há sete anos o Natal do Sítio. A organização do espaço da festa estava apenas 

começando. Na cozinha estava sendo preparado o almoço somente para a 

família e para as pessoas que colaboraram financeiramente para a realização 

da festa e salgados previamente preparados que seriam servidos para as 

crianças, jovens e adultos que compareceriam ao evento. No alpendre em L foi 

posto uma mesa com capacidade de atender aproximadamente 80 pessoas por 

vez. O almoço, teoricamente, seria servido às 11h e 13h iniciariam a missa que 

seria realizado pelo Padre Paulo. A comunidade foi convocada a comparecer 

no horário da celebração. 

 Foram armadas duas tendas: Uma em frente ao alpendre da casa e 

outra à direita, em frente à antiga casa da família, embaixo das quais foram 

colocadas algumas mesas e dois pula pulas. As crianças se deliciavam com   

pipoca, algodão doce e sorvete enquanto se divertiam nos brinquedos. 

Algumas corriam pelo terreiro. O barreiro vazio transformou-se em um parque 

de diversão onde meninas e meninos corriam e brincavam.  

 Muitos convidados chegaram pela manhã e ficaram conversando no 

alpendre até a hora do almoço que, pontualmente, foi servido a partir das 11h. 

Após o almoço as mesas que estavam montadas na varanda foram 

desmontadas e colocadas cadeiras para a realização da missa, o padre, 

porém, ainda não havia chegado. Havia muitos assentos. Todos foram 

ocupados e muitas pessoas sentaram-se na mureta baixa que ladeava o 

alpendre da casa para assistir a missa. Os que não encontraram lugar ficaram 

encostados nos carros, nas laterais da casa ou em volta do espaço de lazer 

das crianças.  
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Tudo preparado para a missa só faltava o padre que só chegou já 

próximo das 03:h00.  A festa começou com um quê de indignação e tristeza por 

parte da população presente, pelo fato de que a comunidade, que tem um 

carinho especial pelo Pe. Paulo, recentemente havia sido informada que ele 

seria transferido para outra paróquia. A organizadora da festa contratou “Os 

Mensageiros” para narrar uma mensagem em agradecimento aos serviços 

prestados à comunidade. Os artistas cumpriram a sua missão e foram 

distribuídas lembrancinhas para os presentes: miniaturas de velas de todas as 

cores em uma sacolinha atada com laços coloridos.  

Após escutar a mensagem o padre, sua equipe, a nossa equipe de 

cinegrafistas, composta por cinco membros e alguns convidados retardatários 

se sentaram para almoçar. Foi servido arroz branco, salada de verduras, 

galinha de capoeira, molho pardo e carnes de gado e  porco, acompanhado de 

refrigerantes.  Após o almoço, sem demora, o padre iniciou a celebração. 

Pessoas sentadas e em pé na varanda e na lateral da casa, espalhadas por 

todo o recito prestaram atenção na pregação do vigário. O som era propagado 

por todo o terreno; um espaço de aproximadamente 500m² de barro vermelho 

ladeado por varas com algumas poucas árvores de sombra, onde as crianças 

corriam, pulavam, brincavam de roda, se abraçavam ou esperavam 

pacientemente em uma fila a sua vez de pegar o sorvete. O algodão doce e a 

pipoca já haviam acabado e dali a pouco se surpreenderiam com uma 

novidade que nem haviam sonhado existir. 

 Nossa equipe dividiu-se: enquanto um dos cinegrafistas filmava a missa, 

outro filmava a parte externa da casa. A pesquisadora nesse momento 

verificava os melhores ângulos para as filmagens aéreas. Ao colocarmos o 

pequeno aparelho no chão, muitas crianças correram de todos os lados para 

olhar mais de perto, alguns adultos mais curiosos aproximaram-se, outros 

permaneceram em seus lugares observando o movimento de longe. Os fiéis 

que assistiam à missa estavam alheios ao que se passava na parte externa do 

alpendre e acompanhavam a celebração atentamente. 

 Foram realizados, além da missa de Natal, um batizado e a benção de 

um anel de formatura de uma aluna do curso de medicina da UFCA, cuja mãe 

participava do grupo de “umbanda de cartas” dirigido pelo Sr. Chico. Ritos, 

cantos e louvores da fé, cristã foram entoados e, ao final da missa, todos 
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saíram do barracão e educadamente.  Havia três barracas e em cada uma 

delas foi feita uma fila para a distribuição de presentes, sorvetes e salgados.  

Os presentes distribuídos na festa de Natal eram todos padronizados e de 

excelente qualidade. Os meninos ganhavam um caminhão, tamanho médio, e 

as meninas ganhavam um bebê. Após o recebimento do presente as crianças e 

os pais dirigiam-se ao barracão dos lanches onde receberam um estojo plástico 

repleto de salgados e bolo. Muitos recebiam os seus e ainda levavam para 

casa. 

 Observamos que havia abundância de comida, refrigerantes e 

brinquedos na festividade, como também  a satisfação das pessoas ao recebê-

los. Nos chamou a atenção o fato de que havia muita gente comemorando o 

Natal na casa de seu Chico, porém poucos moravam na comunidade. Embora 

não pudéssemos pessoalmente identificar quais membros da sociedade 

minguiribense estiveram presentes na missa de Natal e quais das crianças da 

localidade participaram da distribuição dos presentes. 

 O modo de falar, de vestir e de agir das pessoas presentes 

contrastaram com as realidades por nós vivenciadas em atividades sociais em 

nossa residência, nas dos vizinhos e nos eventos sociais comunitários: 

geralmente ficavam afastados em pequenos grupos de conhecidos locais 

sendo necessário a intervenção do responsável pelo evento, vez ou outra, 

estabelecer contato, dirigindo-se aos grupos para oferecer comidas e bebidas. 

As crianças, familiarizadas umas às outras, gostavam de correr livremente pelo 

terreiro, ou postar-se em volta de alguma novidade oferecida na festa. A fim de 

confirmarmos ou refutarmos essa primeira impressão pedimos ajuda de uma 

das líderes comunitárias e da agente de saúde local para confirmarmos, ou 

não, a participação da comunidade no Natal de seu Chico. 

30 de dezembro 

No dia 30, acordamos e lembramos que uma renovação seria realizada 

naquele dia na casa de Everaldo e Célia, para a qual havíamos sido 

convidados no dia da renovação de D. Antonia. Saímos cedo para acompanhar 

os preparativos para a consagração da casa da Cícera. Neste dia seriam os 

preparativos finais da consagração. No caminho, encontramos a agente de 

saúde local e suas crianças pegando água na casa de Damião, a 
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aproximadamente vinte minutos de onde moravam, abastecendo alguns baldes 

com água da cisterna e colocando os repositórios em um carro de mão. 

Soubemos que a sua cisterna já havia secado e todos os dias tinham que 

pegar água em algum lugar. Acompanhamos um pouco o trajeto do grupo e, 

mais adiante estava um jovem de aproximadamente 20 anos empurrando um 

carrinho de construção com alguns baldes de água, pedimos autorização para 

filmá-lo e, soubemos que todos os dias caminhava cerca de um quilômetros 

para garantir o suprimento de água  necessária a sobrevivência familiar. 

A manhã inteira observou o movimento na casa de Cícera (líder) e 

presenciamos o trabalho das mulheres e dos homens para que tudo desse 

certo no dia seguinte.  

Um grupo de amigos de Israel, esposo de Cícera chegou cedo para 

ajudar a matar o porco. Antes que se manifestassem visitamos o chiqueiro, 

havia 4 porcos de tamanho médio, tentamos adivinhar qual deles seria 

sacrificado. Lembramo-nos do passado quando nosso pai, marchante abatia 

animais no quintal de casa antes do sol nascer. O grito dos porcos na hora da 

morte. A triste lembrança deixou-nos tensa por saber que escutaria os mesmos 

sons em poucos instantes. Porém, a perícia profissional do rapaz que veio 

abater o porco era tanta que, mesmo sob a ótica de nossas câmeras a hora do 

abate, nos passou despercebido. O porco não deu um grito sequer! O homem 

aproximou-se e repentinamente em movimento ágil e certeiro, em um golpe só 

matou o equino. 

 A água já fervia no fogo à lenha aceso no quintal. Puseram-se na tarefa 

de preparação da carne.  A dona da casa ficou com a tarefa final de limpar as 

tripas. Mais uma vez nos lembramos do passado, dessa vez nos veio à mente 

a imagem de nossa mãe cuidando daquela tarefa por tantas vezes. Na cozinha, 

as filhas da Cícera temperavam as carnes enquanto o marido da mais velha 

cuidava da pintura das paredes. A cor verde vibrante substituía o tom mais 

calmo de antes. Cícera terminou seus afazeres e rapidamente tomou banho: 

tinha uma renovação pra tirar. 

Seguimos para casa de Célia e Everaldo. A renovação começou sem os 

costumeiros fogos. Comentamos com Cícera o fato e ela nos explicou que era 

para não assustar os cachorros e que o mesmo ocorria em sua casa, 
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prefeririam não soltar.  Almoçamos na pequena sala de jantar junto com outros 

convidados. Alguns se espalharam com pratos na mão pelo terreiro, como 

sempre, havia abundância de comida. A presença dos homens na sala da reza, 

já em maior quantidade que na vez anterior, foi outro detalhe que observamos, 

além da forma que foi servida o lanche e do próprio lanche servido: bem a 

modo das festinhas de aniversário urbano, bolos e salgados em estojos 

plásticos aguardavam os convidados após a reza, estilo self service, cada um 

foi se servindo e saindo da pequena sala. Foi uma tarde muito agradável. 

Dia 31 de dezembro 

 O dia 31 amanheceu ensolarado na Chapada do Araripe. Optamos por 

não ir almoçar na casa da Cícera. Havíamos acompanhado durante os dois 

dias anteriores os preparativos da renovação e sabíamos que durante o dia 

haveria o almoço e o jantar e muitos convidados estariam por lá.  

Aproximadamente 18h seguimos para a casa da Cícera.  As cadeiras haviam 

sido colocadas em forma de círculo em frente à residência para acomodar os 

convidados. 

 Na casa da Cícera, a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são 

conjugadas. Um arco que dá suporte, nas laterais, a uma parede de 

aproximadamente um metro, divide os ambientes. Não há a tradicional parede 

do santo. Um quadro do Coração de Jesus decorava a sala; pendurado na 

parte superior do arco. Do lado esquerdo da casa, no canto da parede uma 

pequena mesa coberta com uma toalha brilhosa acomodava um quadro do 

Coração de Jesus.  

 O jantar estava sendo servido. Jantamos, e pouco depois das sete da 

noite começou a celebração. Na casa da Cícera não foram soltos fogos com a 

justificativa de que não queriam assustar os cachorros. Possuíam 7 que, 

embora costumassem ficar soltos no cercado da residência, naquele momento 

estavam presos para evitar que atacassem as pessoas que vinham para a 

festa. Muitas pessoas compareceram à Consagração do Coração de Jesus. 

Carteiras haviam sido postas em forma de círculo para acomodar os 

convidados que preferissem prestigiar o evento do lado de fora da residência. 

Após a reza foi servido café, acompanhado de bolo de puba, sequilho e 
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biscoitos. Os convidados se serviram à vontade e ainda levaram para casa um 

pedaço farto do bolo. 

   As nossas câmeras captavam todos os movimentos, por terra ou por 

ar para mais fielmente descrever o ocorrido. 

04 de Janeiro: Visita aos Azedos 

 04 de Janeiro de 2018 - Visita ao Azedo 

 

Narrativas sobre a nascente do Azedo foram feitas com entusiasmo por 

todos os entrevistados e consideramos indispensável fazer o registro deste 

lugar de memória. Convidamos os colaboradores Eva e Miguel a serem nossos 

guias nessa jornada.  

Fizemos o percurso mais longo do que os 18 km contabilizados pelos 

moradores pelo fato da estrada principal ter sido interditada, porém, foram 

momentos agradáveis escutando as memórias dos nossos amigos da 

comunidade e apreciando a vista da Chapada do Araripe. O registro de nossa 

aventura foi adicionado ao texto principal e as cenas captadas ilustram alguns 

dos quadros mais bonitos do documentário Minguiriba, entregue como produto 

final desta pesquisa de mestrado. 
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APÊNDICE B – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA 

PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA 

 
Solicitação de Autorização 

 
 

 Esta comunidade está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa Memória e 

Identidade em Torno das Festas Religiosas Realizadas no Sítio Serra da Minguiriba – 

Floresta Nacional do Araripe, Crato – Ceará - Brasil, da pesquisadora Francisca Eugenia 

Gomes Duarte, aluna do Programa de Pós-graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Cariri – PPGB, sob a orientação da professora Dra. Francisca Pereira dos Santos. 

 O estudo se destina a contribuir para que as memórias e as tradições        religiosa do 

sítio comunidade Minguiriba sejam registradas. Faremos o registro das falas dos moradores 

em entrevistas gravadas e filmadas, separaremos algumas imagens para um filme e 

escreveremos as histórias contadas em um trabalho da universidade. 

 Os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: - Registrar as histórias, as 

lembranças do passado e as festas da comunidade e levar ao conhecimento de professores, 

alunos e da sociedade.  Conseguiremos fazer isso quando a gente filmar as entrevistas e 

falarmos a respeito das estórias contadas e das festas religiosas e depois fazer um filme para 

mostrar nas escolas, nas universidades e na internet. Essa informação levada ao 

conhecimento público será protegida do esquecimento e poderá ser lembrada porque esse 

registro guardará a memória do passado e do presente e ajudará as pessoas a entender e 

melhorar futuro.  

 

Francisca Eugenia Gomes Duarte 

Coordenadora do Projeto 

 

Juazeiro do Norte, 18    de agosto    de   2017. 
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APÊNDICE C – TCLE 01 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA 

PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA 

 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 
 
 
 
Eu ..........................................................................................................................., 
nacionalidade ___________________, estado civil __________________, portador 
do RG __________________________e CPF sob 
nº___________________________, residente no Sitio Minguiriba, município de Crato 
– CE, AUTORIZO a pesquisadora Francisca Eugenia Gomes Duarte a fazer 
investigações científicas e divulgar imagens da comunidade em todo e qualquer 
material entre, filmagens, gravação de voz, fotos e documentos de forma escrita em 
livros, artigos, etc ou mídia visual em fotos e filmes para FINS DIDÁTICOS de 
PESQUISA. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 
da imagem acima mencionada em todo o território nacional e no exterior. Por essa ser 
a expressão da minha vontade e tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi 
informado sobre a  participação da comunidade do qual no momento atuo no presente 
momento como líder comunitária no mencionado estudo e estando consciente dos 
meus direitos, das responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a nossa 
participação implicam, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 
ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou em a qualquer outro, 
concordo em dele participarmos e para isso assino a presente autorização em 02 vias 
de igual teor e forma e DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 
TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 
 

____________________________________________________________________ 
Lider da Associação comunitária do Sitio Minguiriba 

 
 

Juazeiro do Norte, 18  de agosto   de   2017 
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APÊNDICE D – TCLE 02 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA 
PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa Memória e 

Identidade em Torno das Festas Religiosas Realizadas no Sítio Minguiriba – Floresta 

Nacional do Araripe , Crato – Ceará - Brasil, da pesquisadora Francisca Eugenia 

Gomes Duarte, aluna do Programa de Pós-graduação em Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Cariri – PPGB, sob a orientação da professora Dra. 

Francisca Pereira dos Santos. A seguir, as informações do projeto de pesquisa com 

relação a sua participação neste projeto: 

O estudo se destina a contribuir para que as memórias e as tradições 

religiosas do sítio comunidade Minguiriba sejam valorizadas. Faremos o 

registro das falas dos moradores em entrevistas gravadas e filmadas, 

separaremos algumas imagens para um filme e escreveremos as histórias 

contadas em um trabalho da universidade. 

Os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: - Registrar as 

histórias, as lembranças do passado e as festas da comunidade e levar ao 

conhecimento de professores, alunos e da sociedade.  Conseguiremos fazer 

isso quando a gente filmar as entrevistas, e falarmos a respeito das estórias 

contadas e das festas religiosas e depois fazer um filme para mostrar nas 

escolas, nas universidades e na internet. Essa informação levada ao 

conhecimento público será protegida do esquecimento e poderá ser lembrada 

porque esse registro guardará a memória do passado e do presente e ajudará 

as pessoas a entender e melhorar futuro.  

 O estudo será feito da seguinte maneira: 

- Pesquisaremos em livros informações sobre educação, cultura e memória e sobre a 

comunidade do Sítio Minguiriba; 
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- Observaremos as festas religiosas da comunidade e registraremos, em fotos, no 

papel e em entrevistas filmadas e gravadas. Entrevistaremos alguns moradores e 

líderes da comunidade para saber coisas importantes que aconteceram no passado e 

acontecem no presente; 

- Escutaremos as filmagens e gravações e escreveremos no papel tudo o que for 

importante e ajude a lembrar dos acontecimentos do passado e do presente; 

- As falas mais importantes serão colocadas no filme documentário que será exibido 

para vocês no final da nossa pesquisa. 

  Vocês participarão será nas seguintes etapas: 

- Entrevistas filmadas em casa e nas festas religiosas da comunidade. 

 Os incômodos e possíveis riscos à sua saúde física e/ou serão as opiniões 

diferentes do que pensam outros moradores.   

 Os benefícios esperados com a sua participação no projeto de pesquisa, 

mesmo que não diretamente são benefícios em prol da comunidade como resultado 

dos pedidos de melhorias esperadas pelos moradores, pois essas filmagens serão 

divulgadas e chegarão ao alcance das autoridades políticas; A história da comunidade 

e os festejos religiosos serão contados pelos moradores e apresentados para alunos, 

professores nas escolas e para a comunidade em geral nas mídias sociais (internet e/ 

ou tv). Você poderá contar com a assistência da equipe de filmagens sendo eu, 

Francisca Eugenia Gomes Duarte, a principal responsável, a seu inteiro dispor. 

 Você será informado(a) do resultado final do projeto e sempre que desejar, 

serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. A qualquer 

momento, antes de terminarmos de fazer o filme e escrever a história da comunidade, 

você poderá recusar a continuar participando do estudo e, também, que poderá retirar 

seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo. 

 A divulgação das informações só será feita com a sua autorização, após o 

término final do trabalho e da criação do documentário. Você não vai gastar nada 

participando do nosso trabalho e, se sofrer algum dano com a sua participação, será 

indenizado. Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado por todos.  

 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO): 
Instituição: Universidade Federal do Cariri 
Endereço: R. Tem. Raimundo Rocha, s/n  
-  Cidade Universitária                   Cidade/CEP:63048-080      Telefone: (88)3221 - 9200 
Ponto de referência: IML Juazeiro do Norte 
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Contato de urgência: Sr(a). Francisca Eugenia Gomes Duarte 
Endereço: Rua Engenheiro Agrônomo Edvan de Souza, 07 
 Bairro Parque Recreio                  Cidade/CEP: 63118 210     Telefone: (88) 9 9922 0760 
Ponto de referência: Hospital Santa Tereza 

 

ATENÇÃO: O Comitê de Ética da UFCA analisou e aprovou este projeto de pesquisa. 
Para obter mais informações a respeito deste projeto de pesquisa, informar 
ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Cariri. 
Rua: Divino Salvador, 284. Tupinambá.  Barbalha – Ce. Cep:63180 – 000. 
Telefone: 3214-1041 – Horário de Atendimento: das 8:00 as 12:00hs. 
 E-mail: comitedeeticaufca@gmail.com 

 

Eu ........................................................................................................................., 

nacionalidade ___________________, estado civil __________________, 

portador do RG __________________________e CPF sob 

nº___________________________, residente no Sitio Minguiriba, município de 

Crato – CE, AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material 

entre, filmagens, gravação de voz, fotos e documentos de forma escrita em 

livros, artigos, etc ou mídia visual em fotos e filmes para FINS DIDÁTICOS de 

PESQUISA. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 

uso da imagem acima mencionada em todo o território nacional e no exterior. 

Por essa ser a expressão da minha vontade e tendo compreendido 

perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação 

implicam, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou em a qualquer outro, 

concordo em dele participar e para isso assino a presente autorização em 02 

vias de igual teor e forma e DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA 

ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

____________________________________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) voluntári(o,a) ou responsável legal e rubricar as demais 
folhas 

 
 
 
 
 
Assinatura ou impressão datiloscópica 

d(o,a) voluntári(o,a) ou responsável 
legal e rubricar as demais folhas 

 
 
Francisca Eugenia Gomes Duarte 
 
 
Nome e Assinatura do Pesquisador pelo estudo (Rubricar as 

demais páginas) 

 

 
Juazeiro do Norte, 21    de  agosto    de   2017 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA – PPGB 
 
Objetivos da entrevista: Receptar informações da população Minguiribense 
englobando o passado, o presente e perspectivas para o futuro no que 
concerne à ocupação do espaço e formação da comunidade, aspectos étnicos, 
sociais, culturais e religiosos pertinentes para a elaboração de nossa pesquisa 
do Mestrado Profissional em Biblioteconomia.  

A entrevista será gravada em vídeo e cada participante responderá 
assinará um termo de sessão de imagens e opiniões onde serão identificados 
por nº e nome. No trabalho escrito serão identificados  

 
pelo número da ficha de inscrição. No produto final serão colocadas 

legendas com as respectivas identificações mediante devidas autorizações. 
Identificação do interlocutor – (Morador do Sítio Minguiriba) Nº  ________ 
Nome __________________________________________ Idade _________ 

 
Blocos 1  

Objetivo a ser atingido: Categorizar os aspectos identitários da comunidade; 

 
Dados de identificação.  
Qual o seu nome completo? Qual a data de seu nascimento?  Qual a sua 
ocupação?  
Quanto mais ou menos o senhor consegue ganhar por mês com o seu 
trabalho? Mais de um salário? Mais de dois? 
Quantas pessoas moram na sua casa?  
As pessoas que moram na sua casa trabalham e ajudam na despesa familiar? 
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Bloco 2 –  
Entrevista 

1. Como e por que surgiu o nome Minguiriba? 

 
2. Desde quando existe essa comunidade, quem foram os primeiros 

moradores e de onde vieram e por que vieram morar aqui? 

 
3. A que afazeres se dedicavam os homens e mulheres da comunidade no 

passado? 

 
4. Como surgiu a primeira escola, quem eram os professores e quem 

financiava a educação antigamente? 

 
5. O senhor(a) teve oportunidade de ir à escola? Sabe ler e escrever? 

 
6. Sabe se há escolas na localidade, se funciona? Por que? 

 
7. Conte sobre as oportunidades de trabalho que tinham os jovens no 

passado, se era com hoje ou se tinha diferenças. Quais? 

 
8. Fale sobre a associação da comunidade, quem é ou quem são os 

responsáveis, sobre as benfeitorias que trouxeram e se ajudaram a 

melhorar a vida da comunidade.  

 
9. Quais mudanças o (a) senhor(a) gostaria de acontecesse na localidade?  

 
10. Que mensagem o (a) senhor(a) gostaria de repassar as futuras 

gerações? 
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Bloco 3 – 
   As perguntas devem atender ao seguinte objetivo: 
 
 Identificar o repertório (memorialísticos em torno) das festas religiosas 
presentes nas práticas cotidianas da comunidade rural do Sítio Minguiriba – 
Floresta Nacional do Araripe, a partir de relatos orais, escritos e visuais dos 
testemunhos vivos do grupo; 
 
OBSERVAÇÃO: Os blocos 1 e 2 possibilitarão ao pesquisador documentar 
a memória da comunidade Minguiribense como produto final da pesquisa. 
 
Perguntas:  
 
 Tópico 1: Renovações. 
11. Diga qual religião segue atualmente e se tem devoção a algum santo, 

qual e porquê. 
 

12.  A comunidade realiza alguma festa religiosa? Quais? 
 

13.  Sabe dizer o que é uma Renovação? Por que e como é comemorada? 
 

14.  Na sua casa fazem Renovações desde quando? por quê? 
 

15.  Como se preparam para a realização da Renovação? O que acontece 
no dia da festa? 

 
16.  Sabe de cor algum cântico da Renovação? Poderia cantar um 

pedacinho? 
 
 

17. A forma como se faz a Renovação hoje e como faziam antigamente tem 
diferenças? Quais? 
 

18. Acredita que no futuro a sua família continuará realizando essa festa? 
 

 
Tópico 2: São João   
 

19. Fale sobre a comemoração do São João na comunidade antigamente e 
nos dias de hoje (Roupas, comidas, festas).  
 
Tópico 3: Natal 
 

20. Costuma participar desses eventos? Pode me contar como eles 
acontecem? 

 
21. Narre um fato do passado que ficou na saudade. 

 
22. Deixe uma mensagem para as futuras gerações. 
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APÊNDICE E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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