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“Foram engendradas além-mar, pela 

potência de uma grande e ancestral e 

comum e inarredável interrogação. 

Germinaram embaladas pelo 

desencadear dos elementos, em busca de 

uma aurora de seres de luz. Floresceram 

entre assombros e revelações, entre 

sortilégios e alumbramentos, nas matas, 

nos montes, junto às águas. Vingaram 

pelo contínuo partilhar e religar dos 

cantos, reverências e mistérios. 

Atravessaram os tempos, de geração em 

geração, memória imemorial, fluxo 

permanente de vivências. Atravessaram 

o grande mar, pulsando no coração e no 

murmurar dos cativos. Mar, calunga 

grande, sepultura. Espelho que separa e 

une dois mundos fantásticos. África, 

Brasil”.  

(PILATTI, 2012, p. 10-11). 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa faz uma discussão acerca da presença do negro nas cidades de Crato e 
Juazeiro do Norte e suas práticas religiosas tradicionais. Assim, teve o intuito de 
entender a religiosidade como locus de produção de uma filosofia e, esta, um ato 
educativo. Pretendeu-se também destacar a marcha pela liberdade religiosa como 
movimento social que aspira atuar sobre a realidade da região. Diante das problemáticas 
vivenciadas pela população negra no que se refere à história, cultura, religião é que se 
fez o despertar para o seguinte problema: como a presença negra tem se apresentado na 
região e como seus espaços religiosos têm se manifestado e apresentado, no processo 
histórico, com suas configurações simbólicas e nas relações sociais? Para tal intento 
recorremos, como metodologia, aos estudos bibliográficos; à pesquisa qualitativa; 
análise documental; história oral e oralidade, por meio de entrevistas semi-estruturadas 
e uso de equipamento digitais de gravação foi possível coletar as falas dos agentes 
sociais. O objetivo geral é pesquisar, pelo viés histórico, a presença negra na região do 
Cariri (Crato e Juazeiro do Norte), a compreensão da representação religiosa de base 
africana de forma análoga com a filosofia, bem como analisar a caminhada pela 
liberdade religiosa como movimento social. Como objetivos específicos propuseram-se: 
1) Analisar estudos realizados sobre a região acerca da história africana e da população 
negra, sua relação com a história brasileira e sua representação religiosa na sociedade 
caririense; 2) Investigar e visibilizar a presença religiosa negra nos arquivos históricos 
nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte; 3) Constituir análise de discussão 
empreendendo uma analogia da religião de base africana com a filosofia; 4) Analisar a 
caminhada pela liberdade religiosa como espaço de movimento social. Tais conjecturas 
fizeram perceber que conhecer a realidade a partir da história significa entender a 
organização social e histórica das cidades, ou seja, o que e como os espaços sacros 
contribuíram e o porquê da não participação na organização social das cidades 
pesquisadas. A investigação da função dos terreiros e como eles colaboraram na 
formação das realidades sociais locais é notar que a resistência da população 
afrodescendente perpassa outros campos e outras práticas de resistir à homogeneização 
da cultura hegemônica. Portanto, a pesquisa permitiu concluir que as práticas religiosas 
tradicionais de religiões de base africana e sua constituição histórico-social revelam um 
artifício para estudo quando se trata de: transmissão de ensinamentos e de resistência; 
de participação na constituição das realidades das cidades; e, no enveredamento de uma 
filosofia. 

Palavras chave: Religiões Tradicionais. Africanidade. Educação. Filosofia. Movimento 
Social 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This research is a discussion about the black presence in the cities of Crato and Juazeiro 
and their traditional religious practices. Thus we aimed to understand the religion as a 
production locus of a philosophy and this, an educational act. He intended to also 
highlight the march for religious freedom as a social movement that aspires to act on the 
reality of the region. On the problems experienced by the black population in relation to 
history, culture, religion is what made us wake up to the following problem: as the black 
presence has performed in the region and how their religious spaces have been 
expressed and presented in the historical process with its symbolic and social relations 
settings? For this purpose we use as a methodology, the bibliographical studies; 
qualitative research; document analysis; oral history and oral tradition, through semi-
structured interviews and use of digital recording equipment has been possible to collect 
the lines of social agents. The overall objective is to search for the historical bias, the 
black presence in the Cariri (Crato and Juazeiro), understanding of the African-based 
religious representation in analogy with philosophy, as well as analyze the walk for 
religious freedom as a movement social. We propose the following objectives: 1) To 
review studies on the region on the African history and the black population, its relation 
to Brazilian history and its religious representation in caririense society; 2) Investigate 
and make visible the black religious presence in the historical archives in the cities of 
Crato and Juazeiro do Norte; 3) Establish discussion analysis waging an analogy of 
African-based religion with philosophy; 4) To analyze the walk for religious freedom as 
a social movement space. Such assumptions made us realize that know the reality from 
history means understanding the social and historical organization of cities, ie what and 
how the sacred spaces contributed and the reason for non-participation in the social 
organization of the surveyed cities. The investigation of the role of religious 
communities and how they collaborated in the formation of local social realities is to 
note that the strength of the Afro-descendant population permeates other fields and 
other practices to resist the homogenization of the hegemonic culture. Therefore, the 
research concluded that the traditional religious practices of African-based religions and 
its historical-social constitution shows us a device to study when it comes to: 
transmission of teachings and resistance; of participation in the formation of the realities 
of the cities; and in enveredamento a philosophy. 

Keywords: Traditional Religions. Africanity. Education. Philosophy. Social movement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira durante mais de três séculos foi negado o direito fundamental, à 

população negra e de todo e qualquer ser humano, de ir e vir. O cerceamento a liberdade 

e, por conseguinte, a não participação na sociedade como ser humano foi durante muito 

tempo a forma de controlar e impedir a ascensão social e a atuação do negro na 

sociedade. Durante o período escravista a negação à liberdade1 e a consequente não 

participação social refletiram no presente uma maior dificuldade da inserção do negro 

no seio social (CUNHA Jr., 2011; DCN, 2004). Pois, “sabe-se que, desde o início de 

nossa construção histórica, o negro foi alijado das atividades públicas [e outras tarefas]2 

e lhe foi imposta a dura realidade de escravo a serviço do Brasil Colônia e do Império, 

que surgiu à risca as determinações lusitanas” (FILGUEIRA, 2008, p. 33). Salientamos 

que conservamos nas citações ipsis literis as palavras escravo/a (os/as) para nos 

mantermos fidedigno às transcrições dos referenciais estudados. Embora, tenhamos 

como preferência conceitual o uso do termo escravizado/a (os/as), pois, assim 

desnaturaliza-se a ideia que os termos escravo e escrava criam. Os primeiros termos 

revelam que o negro/a foi colocado/a na condição de escravo e não nasceu escravo/a 

(as/os). 

A existência negada, as expiações sofridas, a amputação, ou porque não dizer a 

castração total, dos direitos de ser da população africana e afrodescendente existente no 

sistema desumano, em que se usava a mão-de-obra de negros vindos da África, gerou na 

atualidade uma gama de pessoas que não se enquadram naquilo que podemos chamar de 

cidadão. Essa negação se deu pela ação do racismo anti-negro que foi e é danoso aos 

africanos e africanas e aos seus descendentes, na atualidade.  

Consideramos racismo anti-negro toda e qualquer ação que impeça o acesso aos direitos 

legais da população negra (pretas e pardas nas categorias do IBGE3). Essa forma de 

                                                            
1 Thomas Hobbes no decorrer de o Leviatã (2004) faz considerações, por um viés filosófico, sobre o 
conceito de Liberdade, embora no capítulo intitulado Da Liberdade dos Súditos o filósofo traz uma 
discussão mais atenta, traçando considerações desde o Estado Natural até a relação do Estado político 
com a liberdade. Faz considerações análogas entre Liberdade com Livre-Arbítrio. Para quem desejar 
aprofundar uma discussão sobre Liberdade é leitura sugerida. 
2 Grifo nosso. 
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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racismo se apresenta também nas ações e manifestações verbais que agridem a imagem 

da população negra, assim como se manifesta na estrutura econômica, cultural, social e 

política. A negação de acesso e a marginalidade dessa população caracterizam o que 

chamamos de racismo anti-negro estruturante e estrutural que impede, por exemplo, o 

acesso e a permanência na educação; menor número no mercado de trabalho e menores 

salários; o maior número de homicídios é de jovens negros; assim como o da população 

carcerária brasileira. Já que, de acordo com as considerações de Filgueira (2008): 

 

[...] é pelo exercício da cidadania que as pessoas podem ser vistas e 
reconhecidas não como indivíduos – como ocorre no espaço privado -, mas 
como membros do espaço público, em que reinam a igualdade e a liberdade 
[...] pelo exercício da cidadania, apoiado no princípio da igualdade política e 
da participação dos cidadãos na esfera pública, que os negros podem inserir-
se na sociedade, com igualdade de condições (p. 34). 
 

Abrimos um parêntese no intuito de explicar brevemente que o conceito de cidadania é, 

em sua essência, aquilo que permite o sujeito participar de forma direta na 

transformação da sociedade e tem como retorno a garantia de sua existência de forma 

digna; cidadania deve permitir o usufruto real de seu direito e este, por sua vez, tenha 

como base de sua construção a ação deste agente numa relação de reciprocidade entre 

atuar, transformar e receber aquilo que sugeriu para a transformação (FELTRAN, 2003; 

SCHERER-WARREN, 1999; GOHN, 2003).  

Cidadania é território de agentes sociais responsáveis pela transformação do espaço; 

ambiente de afirmação da identidade; local onde se busca o poder de conduzir a própria 

palavra e, por conseguinte configurando-se, ambiente de libertação e conscientização 

política. Pois, segundo Brandão (1984, p. 7), “a palavra é um ato de poder” onde se 

torna possível construir um mundo mais digno. Essa cidadania garantida por uma 

educação libertadora a qual permite a construção do sujeito agente de si mesmo e que 

atua sobre a realidade sócio-racial dada4. 

                                                            
4 Para a compreensão mais acurada acerca do conceito de cidadão/cidadania ver: FELTRAN, Gabriel de 
Santis. Desvelar a política na periferia: Histórias de Movimentos Sociais em São Paulo. São Paulo, 
Associação Editorial Humanitas, 2003; SCHERER-WARREN, Ilse. Cidadania sem fronteiras: ações 
coletivas na era da globalização, Hucitec, 1999; GOHN, Glória. História dos Movimentos e Lutas 
Sociais: A Construção da Cidadania dos Brasileiros. São Paulo: Loyola, 2003.  
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Esse modelo de ser cidadão que dá base para uma ação transformadora foi negada aos 

negros, grupos sociais marcados por discriminações raciais e pela exclusão social. Logo, 

tanto a forma cidadã de ser e a educação para a população negra tem sido subtraída por 

um grupo dominante e racista que controla as relações de poderes. O modelo 

hegemônico racista está, simbolicamente, representado nos espaços educativos 

institucionalizados. Esse molde permite a perpetuação do poder de uma elite branca 

contrária à cidadania da população afrodescendente (CUNHA Jr., 2007; MUNANGA e 

GOMES, 2004).  

Um padrão de consciência crítica, que visava libertar os agentes, sempre foi subjugado 

ao controle do eurocentrismo hegemônico. Estes por sua vez mantiveram o monopólio 

das verdades estabelecidas e o controle sobre a palavra o que facilitou sua preeminência 

e controle sobre a institucionalização e manutenção dos padrões morais estabelecidos 

(BRANDÃO, 1984; CUNHA Jr. 2011; BOURDIEU, 2008). Para compreendermos tais 

ponderações podemos recorrer a Ribeiro (2011): 

 
Ao analisar as representações sociais, são recuperados determinados aspectos 
que manifestam algo sobre a realidade, por meio de elementos informativos, 
cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 
imagens e outras formas de expressão humana. As representações sociais são 
fenômenos complexos que agem cotidianamente na vida social. Podem ser 
vistas como forma de conhecimento elaborado e partilhado socialmente, 
tendo objetivos práticos e visando a construção de uma forma de realidade 
comum a um determinado conjunto social. As representações que se forjam 
no seio da sociedade, quando contém estereótipos que desvalorizam o outro 
que se pretende negar, a partir da ótica e do interesse de quem domina, visam 
legitimar um determinado modo de apreender este outro, e de forma 
propositadamente deturpada esses estereótipos que vão sendo transmitidos e 
inculcados socialmente (RIBEIRO, 2011, p. 176-177).  

 
Assim, a efetivação da consciência cidadã que visava à prática de libertação de forma 

autônoma, que oferece as armas de autoafirmação e autonomia do povo negro 

marginalizado, esteve sobre a regência de um pensamento europeu que pretendia e 

pretende impedir a percepção de mundo posta pela elite branca, a prática eurocêntrica 

almejava e almeja apagar da consciência dos negros a realidade forjada no racismo.  

A sociedade possui pouco conhecimento acerca da temática africana e afrodescendente, 

as autoridades competentes não estavam atentas e muito menos tinham o interesse de 

edificar uma discussão e uma educação para mudanças no tocante a transformar a 

realidade díspare em termos étnico-raciais. Em tempos atuais podemos dizer que pouco 
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alterou essa realidade, o que se faz é em razão de uma atuação do movimento negro que 

se encontra dentro das academias e fora delas.  

Essa linha de ação vem atuando no sentido de formar para a prática de uma educação 

libertadora e respeitosa que contemple a Lei 10.639/20035, que propõe a introdução da 

história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica pública e particular. 

Atuar sobre a comunidade escolar/acadêmico é uma forma de sensibilizar, formar e 

transformar a realidade racista que está nesses espaços e também fora deles. O 

movimento negro, dentro e fora dos espaços institucionais de educação, tem agido no 

intuito de dialogar para uma prática anti-racista. 

Portanto essa relação de poder construída pelo grupo dominante desvirtua e continua a 

distorcer a realidade dada fazendo com que uma camada da sociedade permaneça 

invisibilizada. Neste caso, a população afrodescendente teve negado o direito à inserção 

na educação, à participação no processo histórico e social da nação. O currículo imposto 

pelo poder estabelecido soterrou e soterra a verdadeira história das populações vindas da 

África e de seus descendentes. Os lugares de educação formalizada têm contribuído 

para a reprodução de uma cultura racista e segregacionista quando desconhece as 

maneiras corretas de atuar para uma educação anti-racista ou quando conhece e não age 

para a mudança das ações de racismo no seu locus. Pois, durante a maior parte do 

processo histórico:  

 

Por meio da imposição de modelos culturais europeus, implantou-se no 
Brasil uma visão de mundo na qual o que era considerado o melhor e o mais 
correto estaria ligado aos valores europeus e, dessa forma, todos os outros 
passaram a ser avaliados à luz dos parâmetros da cultura europeia (BUENO, 
2008, p. 15).    
 

Diante de tais condições sócio-históricas é que a Lei 10.639/20036 vem institucionalizar 

o ensino a respeito da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira em consonância 

                                                            
5 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
6 Para compreensão do contexto de luta e as conquistas do movimento negro, neste caso também a Lei 
10.639/2003, recorrer aos referencias: LIMA, Ivan Costa, NASCIMENTO, Joelma Gentil do (org). 
Trajetórias Históricas e Práticas Pedagógicas da População Negra no Ceará. Fortaleza: Imprece, nº 
1, 2009. NUNES, Cicera. Reisado: uma proposta para o Ensino das Africanidades. Fortaleza: 
Conhecimento Editora, 2011. GOMES, Ana Beatriz Sousa. O movimento negro e a educação escolar: 
estratégias de luta contra o racismo. In: GOMES, Ana Beatriz Sousa, CUNHA Jr. Henrique (org). 
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com as lutas da população negra brasileira; a mesma modificou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) do ano de 1996. Este documento, até então, não 

trazia a obrigatoriedade, em seu corpo, para discutir as questões voltadas à cultura e 

história dos (as) negros (as). Durante muitos anos, a história das populações africanas e 

afrodescendentes ficou à margem dos olhares da humanidade e quando esta vinha surgia 

de maneira distorcida e aviltante.  

A história traçada acerca da África, das populações negras, dos afrodescendentes no 

Brasil e sua participação na sociedade nacional sempre foi descrita por uma perspectiva 

negativa, muitas vezes invisibilizando a ação dos atores negros e os colocando sempre 

em situação de subalternidade, assim interferindo numa real formação identitária que 

pudessem afirmar ter pertencimento nas origens da população negra (GOMES, 1995; 

LIMA, 2005; MOREIRA e CÂMARA, 2008).  

Devido aos questionamentos aqui expostos e os posteriores colocados e as instigações, 

juntos a outras já surgidas na pesquisa iniciada e concluída no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará7, é que nos veio o desejo de 

realizar, como proposta complementar, compreender a presença negra no Cariri8 

cearense e sua relação com a África, focando mais precisamente na presença religiosa. 

Uma vez que, buscar entender como se constrói um espaço social requer perceber, pelos 

mais variados olhares, quais contribuições e que grupos estiveram presentes para a 

constituição de determinado fato.  

As inquietações surgidas ainda em pesquisa de mestrado nos fizeram perceber em 

relação à religiosidade de matriz africana, a existência de um fazer pedagógico-

educacional de transmissão de ensinamentos, que tem como intuito o processo 

educacional, com a finalidade de formar o sujeito de Candomblé para transformar e 

atuar na comunidade no tangente a conservação, prosseguimento e resistência da 

Cultura, das práticas religiosas e da história africana (DOMINGOS, 2011). 

                                                                                                                                                                              
Educação e Afrodescendência no Brasil. Fortaleza: Edições UFC, 2008. LIMA, Ivan Costa, ROMÃO, 
Jeruse, SILVIERA, Sônia Maria (org). Educação Popular afro-brasileira. Florianópolis: Editora 
Atilènde (Núcleo de Estudos Negros), 2002.   
7 Ver: DOMINGOS, Reginaldo Ferreira. Pedagogias da transmissão da religiosidade africana na casa de 
candomblé Iabasé de Xangô e Oxum em Juazeiro do Norte – CE. Dissertação de Mestrado – 
Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza, 2011.  
8 Ressaltamos, sempre que tratarmos apenas Cariri estamos nos referindo ao Cariri cearense, pois existe o 
Cariri paraibano e o pernambucano. Ambos possuem características físicas e geográficas semelhantes. 
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No decorrer das inquirições percebemos que a constituição da pedagogia educacional 

dentro do espaço religioso de origem africana está para além das análises descobertas na 

pesquisa de mestrado. Há outros fatores complementares nessa efetivação pedagógica 

de terreiro que não foi possível investigar e discutir em função do espaço de tempo 

instituído. O fazer pedagógico das religiões de matrizes africanas se expande nas mais 

variadas formas, contribuindo nesse processo de expansão, resistência e edificação das 

identidades negras. Sem deixar passar despercebida que as práticas religiosas de base 

africanas estiveram no Cariri desde tempos de formação do povoamento, mas que pouco 

se sabe.  

Todavia, percebemos a necessidade de fazer uma investigação de cunho histórico 

buscando entender, a partir de referenciais bibliográficos, as relações entre África, suas 

práticas culturais religiosas tradicionais, e suas reminiscências no Brasil, Cariri. Há a 

pretensão de rebuscar a presença negra a partir de fotografias, jornais, oralidade e 

literatura, partindo da hipótese de que o negro sempre esteve presente nesse tipo de 

fonte, mas que não era percebido. Buscou-se resgatar a presença religiosa tradicional de 

base africana em fins dos séculos XIX e início do XX, mesmo em suas aparições 

pontuais e raras.  

Partindo dessa percepção tivemos o intuito também de entender o contexto mais atual 

dessas práticas religiosas e o envolvimento com a caminhada9 que ocorre na cidade de 

Juazeiro do Norte, partindo da conversa com sacerdotes de gerações diferentes. Dessa 

forma, recorremos à oralidade para tal construção social e histórica. Rever, numa 

perspectiva histórica, a presença negra e, por um olhar filosófico, a organização e a 

prática religiosa, suas contribuições no tocante à transformação da sociedade local. 

Pretendemos entender como se estruturou a apresentação negra e as práticas religiosas 

tradicionais de origem africana no Cariri Cearense. 

Assim, tendo como intenção ampliar o foco de estudo e complementar as análises já 

realizadas acerca da produção cultural negra no Cariri, dando maior instrumentalização 

para aqueles que pretendem trabalhar o ensino de História e Cultura africana e 

                                                            
9 É o ato que ocorre anualmente na cidade de Juazeiro do Norte, o qual reúne praticantes, sacerdotes, 
militantes, simpatizantes de religiões tradicionais de matriz africana (Candomblé e Umbanda) e de outras 
religiões com objetivo de manifestar nas ruas o respeito à diversidade religiosa. A mesma já se encontra 
na sua 6ª edição. 
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afrodescendente, conforme propõe a lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino de História e Cultura Africano e Afrodescendente (2004).  

Entendemos que quando se trata de cosmovisão10 africana é sempre muito ampla e 

complexa, nunca se esgotando. Visto que, notamos como real e indispensável ampliar as 

pesquisas e as investigações para que possamos dar maior densidade analítica, 

investigativa e alargar o campo examinado, trazendo novas informações e 

possibilidades de ação na sociedade, através de ferramentas acadêmicas.  

Quando nos reportamos a averiguar a questão religiosa no Cariri é possível perceber, a 

partir de inquirições iniciais de pesquisa em documentos e livros, que em Juazeiro do 

Norte já havia presença da religião de base africana no início do século XX. O que nos 

leva a crer na possibilidade, mesmo com as devidas proporções, que religiões de base 

africana contribuíram para formação histórica e social da cidade. Todavia influência 

negada pelo racismo anti-negro. Relatos de pessoas mais velhas também nos revelaram: 

a presença de “feitiçarias de pretos” em Juazeiro e nas sextas feiras à noite a “ida às 

macumbas” como nos informa seu João Francisco, falecido em fevereiro de 2015 que 

completaria 103 anos em maio do mesmo ano.  

Seu João Francisco saiu ainda criança com seus 12 anos de idade, em 1926, da cidade 

de Anandia, interior alagoano, em direção a terra prometida, Juazeiro do Norte. Relatou 

o mesmo que a decisão dessa migração tomada pelo seu pai foi por três razões: a 

primeira delas foi os boatos ouvidos acerca dos poderes milagrosos do Padre Cícero; a 

segunda razão a mãe de seu João Francisco está doente e tinham a intenção de buscar a 

cura na cidade milagrosa de Juazeiro; e por último, as dificuldades de sobrevivência no 

interior de Alagoas e o fato de o Padre Cícero doar terras e dar empregos. Segundo 

nosso depoente seu pai vendeu as poucas terras que tinham comprou farinha e rapadura 

e vieram caminhando durante 30 dias até a chegada em Juazeiro.  

As religiões de raízes africanas podem ser analisadas como um dos fatores na 

constituição social e histórica na cidade de Juazeiro do Norte. Assim, por tanto, para 

compreender tal realidade voltamos a investigar a presença negra, e entendemos de 

                                                            
10 Entende-se como a presença negra (africana e/ou afro-brasileira) nos mais diversos espaços e estruturas 
(sociais, culturais materiais e imateriais, históricas). Compreender uma configuração social, cultural e 
histórica e suas relações com as africanidades, resgatar em meio a uma produção humana a presença de 
grupos africanos e afrodescendentes.   



22 

 

indubitável importância averiguá-la, também, na composição da realidade na cidade do 

Crato, a qual pertencia Juazeiro do Norte. Pois, enquanto fator histórico e social faz 

parte da constituição das cidades em estudo.  

Já a cidade do Crato, considerada a terra da cultura, foi uma das primeiras cidades a ser 

povoada na região Crajubar, onde ainda encontramos registros de venda e compra de 

escravizados; sendo possível encontrar nos documentos do CDOCC, (Centro de 

Pesquisa e Documentação) da Universidade Regional do Cariri e em cartórios 

informações que marcam a participação da população negra nessa cidade. Cidade da 

qual fazia parte Juazeiro, quando no ano de 1911 se tornou independe. Fatores que nos 

fizeram buscar nas mesmas a compreensão do processo histórico e organizacional de 

Juazeiro11. 

Partindo da afirmativa de Minayo (1994) de que “nada pode ser intelectualmente um 

problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (p. 17), ou 

seja, as problemáticas vivenciadas, e expostas, é que nos fizeram despertar para a 

seguinte problemática: como a presença negra tem se apresentado na região e seus 

espaços religiosos têm se manifestado e apresentado no processo histórico, com suas 

configurações simbólicas e nas relações sociais? O objetivo geral é analisar, pelo viés 

histórico, a presença negra na região do Cariri (Crato e Juazeiro do Norte) e suas 

representações religiosas tradicionais base africana.  

Como objetivos específicos propomos: 1) Analisar alguns estudos realizados sobre a 

região acerca da história africana e da população negra, sua relação com a história 

brasileira e sua representação religiosa na sociedade caririense; 2) Investigar e 

visibilizar a presença religiosa negra a partir de arquivos históricos nas cidades de Crato 

e Juazeiro do Norte; 3) Constituir análise de discussão empreendendo uma analogia da 

religião de base africana com a filosofia; 4) Analisar a caminhada pela liberdade 

religiosa como espaço de movimento social. 

Tais conjecturas nos fizeram perceber que conhecer a realidade histórica em épocas 

passadas significa entender a organização social e histórica das cidades, ou seja, o que e 

como os espaços sacros contribuíram, o que não colaboraram e o porquê da não 

                                                            
11 1827 Padre Pedro Monteiro realizou a primeira missa em terras que seriam o futuro Juazeiro do Norte, 
naquela época se chamava Vila Tabuleiro Grande. 
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participação na organização social. A investigação dos terreiros e como eles 

colaboraram na formação das realidades sociais locais é notar que a resistência da 

população afrodescendente perpassa outros campos e outras práticas de resistir à 

homogeneização da cultura hegemônica.  

Portanto, as práticas religiosas tradicionais de religiões de base africana e sua 

constituição histórico-social nos revelam um artifício para estudo quando se trata de: 

transmissão de ensinamentos e de resistência; de participação na constituição das 

realidades das cidades; e, no enveredamento de uma filosofia. Logo, desejamos entender 

esse compromisso da religião de base africana e o ato de resistir, participar na 

manutenção da identidade negra e formar realidade material e imaterial, a partir de um 

olhar de historiador com as lentes da filosofia.  

Para a organização da pesquisa, tecemos nossas considerações e investigações, 

inicialmente, expondo nossa metodologia de pesquisa. Nesta tivemos o cuidado de 

tentar deixar na obviedade o caminho usado e os métodos utilizados para a coleta das 

informações teóricas e em campo. Nas páginas seguintes dividimos nossa discussão em 

cinco capítulos no intuito de fundamentar o problema e atingir os objetivos propostos na 

investigação.  

O primeiro capítulo, EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA NEGAÇÃO AO ACESSO: 

POLITIZAÇÃO E NOVAS POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS traçamos 

considerações acerca da negação do direito à educação a população negra e, 

consequentemente, a falta de politização gerada pelo não acesso ao processo de 

escolarização, determinando a não informação e amputação dos direitos garantidos em 

lei à população africana e afro-brasileira. Nesta mesma seção revelamos que essa 

negação é a mola propulsora que levou a esse grupo a busca dos seus direitos. 

Colocamos que esse segmento social não se deixou sucumbir diante das limitações 

colocadas pelo grupo dominante. Neste capítulo destacamos como se configuram as 

ações realizadas pela população negra, neste sentido tivemos o intuito de revelar que a 

luta do direito garante a politização que, por sua vez, faz pensar o sistema racista e 

excludente. Colocamos a proposta de rever a educação para a população negra e a forma 

de tratamento para as práticas religiosas de matriz africana. Fazendo entender que o 

acesso à educação, a qual gera politização, fará inclusive pensar o tratamento para com 
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a questão religiosa de base africana, pois, esta sempre foi vista e compreendida pela 

sociedade de forma estereotipada.  

No capítulo dois, ÁFRICA E AFROBRASILIDADE EM SUA GÊNESE: 

INTERCÂMBIOS COMERCIAIS, INTERCULTURALIDADE, RELAÇÕES DE 

PODERES E NOVAS TERRAS, fazemos uma contextualização histórica no intuito de 

fazer compreender que a presença negra no Brasil só é possível em função de uma 

estrutura econômica, social e política anterior ao século XV e anterior a presença dos 

portugueses em África. Ou seja, o contato Brasil – África se faz em razão do 

envolvimento desta última no comércio e as várias possibilidades de comercialização, 

porque o continente africano possui vários bens comerciais que despertaram o interesse 

dos não africanos. Destacamos essas relações comerciais no intuito de revelar algo que 

não é comum ler na história que relaciona a África. A História no Brasil se “habituou” a 

contar a história da África e dos africanos e das africanas somente quando estes 

chegaram a terras brasileiras esquecendo que esse continente e sua história, sociedade, 

política, cultura e religião é anterior a chegada deles ao Brasil. Assim, é a proposta do 

segundo capítulo pensar a África antes desse contato entre africanos e portugueses e a 

sua presença no Brasil. Neste capítulo nos propomos a discutir a política comercial entre 

o norte africano e o sul da Europa, as relações comerciais entre a África Oriental e a 

Ásia, mais precisamente a Península Arábica. Em seguida mostrar a chegada dos 

portugueses no continente via oceano Atlântico e só assim foi possível esse contato 

luso-afro-brasileiro.  

Embora, além de tratar essas relações comerciais e essa aproximação com outras 

culturas, destacamos ainda que essas aproximações comerciais também tiveram como 

consequências relações de poderes e levou ao processo de interculturação e aculturação. 

Destacamos os perigos dessa aproximação e mostramos os perigos causados por ela. 

Como forma de destacar essa relação de interculturalidade e aculturação explanamos 

uma discussão destacando duas sociedades africanas a Dangara em Gana e Ibos em 

Nigéria.  

Essas foram tratadas como forma de ilustrar e mostrar como se organizou a relação de 

poder entre o mundo africano e o mundo branco, pois não teríamos como revelar todos 

os casos de contatos ocorridos entre várias nações europeias e grupos étnicos africanos, 
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uma vez entendida a complexidade e amplitude de tal intento. Então resolvemos 

destacar apenas duas sociedades que nos deparamos no decorrer dos estudos e pesquisas 

bibliográficas.  

No terceiro capítulo, O NEGRO E A HISTÓRIA NO NORDESTE, NO CEARÁ E NO 

CARIRI CEARENSE: PRESENÇA, PERMANÊNCIA E CONTINUIDADE, também 

recorremos a uma contextualização histórica no intuito de destacar que os negros e as 

negras não foram apenas sujeitos escravizados e escravizadas, assim saindo do que é 

convencional se contar na História do Brasil e do Nordeste brasileiro. Com base em 

alguns referenciais destacamos os negro e as negras como aqueles que também 

povoaram e colonizaram as terras nordestinas. Tecemos considerações para entender a 

colonização do Nordeste e discutimos duas teorias básicas quando se trata de ocupação 

do interior nordestino.  

Pontuamos considerações sobre a ocupação dada pelo Sertão de Dentro e pelo Sertão de 

Fora, a primeira vinda da Bahia cortando o interior da região, pelo rio São Francisco, 

chegando ao Ceará e em seguida no Cariri, local de recorte investigativo; e a segunda 

linha de ocupação conhecida como Sertão de Fora com elementos saindo de 

Pernambuco seguindo um percurso mais próximo do litoral nordestino, chegando ao 

litoral cearense, Aracati, descendo pelo rio Jaguaribe e chegando ao Cariri. Nesse 

caminho de ocupação frisamos a população negra como o colono que ocupou o 

Nordeste, Ceará e o Cariri pelo uso de técnicas, principalmente, da agropecuária, como 

criação do gado, da produção na agricultura da cana-de-açúcar, entre outras atividades. 

Nesse terceiro capítulo recortamos discussões sobre o Crato e Juazeiro do Norte 

construindo a partir de uma perspectiva histórica a formação das cidades, sua ocupação 

e buscando entender as contribuições da população negra na sua composição, no 

processo de colonização das cidades e suas contribuições posteriores ao processo de 

povoamento. Nesse ínterim buscamos destacar a presença negra e trazendo alguns 

grupos, sujeitos, mulheres e homens negros com o objetivo de mostrar que é possível 

visibilizar essa presença sem, necessariamente, pensá-los/las e/ou vê-los/las apenas 

como escravizados/as e em funções de serviços que estereotipam e negativizam a 

imagem negra.  
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É o visibilizar, inclusive, fatores e contribuições desse grupo as quais foram esquecidas 

ao longo da história da região e das duas cidades em destaque como foco de pesquisa. 

Mostrar achados que foram desvalorizados em favor de uma história de um determinado 

grupo. Seria a história de um grupo em detrimento de outro, este o/a africano/a e 

afrodescendente. Neste capítulo recorremos aos dados estatísticos que revelam que até 

certo momento a população negra foi relegada ao esquecimento só aparecendo 

posteriormente. Entendendo que esses dados tornariam possível realizar políticas 

públicas compensatórias. 

Já no quarto capítulo, AFRO-BRASILEIROS E A CULTURA RELIGIOSA 

TRADICIONAL DA UMBANDA E DO CANDOMBLÉ: FATOR DE LUTA E 

CONTINUIDADE, recorremos ao aforismo Entre História e as Memórias Históricas e 

com o uso das memórias do povo praticante das religiões de base africana para entender 

o contexto a partir da primeira metade do século XX (entre 1920 e 1940) perpassando as 

décadas posteriores (entre 1950 e 1980) e as décadas atuais já do século XXI. Dessa 

forma recorremos a algumas autoridades religiosas das cidades em estudos (Crato e 

Juazeiro do Norte) no intuito de, através das memórias e das histórias de vida, 

compreendermos a visão de mundo sobre as práticas religiosas tradicionais de base 

africana. Assim, podendo entender o racismo e o desrespeito religioso sofrido pelo 

grupo praticante da religiosidade.  

Neste capítulo buscamos traçar considerações destacando a Caminhada Religiosa como 

um fato histórico que marca a história da região Cariri entendendo-a como movimento 

social. Neste intuito, também, destacamos uma discussão sobre o conceito de 

movimento social revelando que este ato só surge na medida em que a lei não é 

legitimada e garantida para os praticantes da religião Umbanda e Candomblé. Ainda 

nesse viés mostramos que as ações de racismo e a intolerância religiosa e deste combate 

ocorrem no cotidiano dos sacerdotes e que o foco central da manifestação racista e de 

seu combate se torna mais visível, aos olhos da sociedade local, no ato da Caminhada. 

Assim, podendo destacar a Caminhada Pela Liberdade Religiosa como um marco 

histórico e paradigmático dentro da região que tem suas bases no cristianismo. 

No quinto, RELIGIOSIDADE AFRODESCEDENTE: DA PRÁTICA E 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A UMA FILOSOFIA EXISTÊNCIAL, nos propomos a 
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tecer considerações fazendo uma discussão entre a filosofia e a religião tradicional de 

base africana. Para isso nos detemos na vertente filosófica que trata a discussão da 

metafísica. Elaboramos considerações acerca do conceito de metafísica a partir da ideia 

mais trivial do termo para em seguida revelar a relação existente entre a metafísica e a 

religiosidade. Pois, entendemos que as religiões tradicionais de base africana têm uma 

metafísica que envolve o material e o imaterial na sua prática cotidiana que veio desde 

os ancestrais.  

Neste nos propomos a informar que há uma filosofia dentro do modelo religioso em 

estudo que não é discutida e nem levada em consideração, quando se trata de uma 

discussão filosófica e do ensino da filosofia nas escolas e na academia. É pensar que 

existe uma metafísica na religiosidade africana desconsiderada pela filosofia 

predominante na academia, pois esta segue uma perspectiva eurocêntrica que, por sua 

vez, considera a filosofia apenas do mundo Europeu surgida, principalmente na Grécia 

Clássica. Assim, nos propomos mostrar que existe um fazer filosófico dentro das 

práticas religiosas, dentro do fazer ritualístico e da própria estrutura organizacional e 

existencial da religião. Existe uma filosofia que rege tanto o mundo material (ayê) como 

o mundo imaterial (orun) e esse enlaçamento dos dois mundos se faz além da física, 

além do que é prático e material.  

Para a filosofia existente na religiosidade de base africana esses mundos só existem pela 

simples razão de haver uma inteligibilidade geradora de tudo. Enfim, este capítulo, tem 

a pretensão de informar que existe uma filosofia nas religiões tradicionais de base 

africana pouco entendida e estudada, na maior parte da academia e entre boa parte dos 

estudiosos da filosofia tradicional e predominante no Brasil. 

 

 

 

 

 



28 

 

2 METODOLOGIA  

 

2.1 O pesquisador e o envolvimento na pesquisa  

 

A proposta de pesquisa a qual edificamos se propõe ao método de pesquisa entendido 

como afrodescendente. Tipologia de pesquisa que tem como foco principal a relação 

pesquisador e pesquisa. A escolha da pesquisa e o problema elaborado têm uma relação 

direta com o pesquisador. Por essa razão pretendemos nesta seção do trabalho relatar 

nossa aproximação com o foco da pesquisa. Porque pretendemos descrever as condições 

que levaram à aproximação entre minha pessoa e o desejo da pesquisa. A pesquisa 

afrodescendente propõe uma relação direta entre o sujeito pesquisador e o fato 

pesquisado.  

Somos elaborados no mundo em que vivemos, tomamos para nós, consciente e/ou 

inconscientemente, o que vivenciamos; somos ativos e passivos na elaboração da nossa 

identidade e da realidade na qual vivemos. Agimos, direta e indiretamente, sobre a 

existência humana e sobre o mundo vivido. Somos sujeitos que vivem e experienciam 

as relações sociais, culturais e políticas. Vivemos em constante busca pelas indagações 

erigidas no cotidiano, buscamos compreender e solucionar as aflições e pretensões. 

Edificamos trilhas no intuito de entender o mundo dado e elaborado nas nuances sociais 

e culturais, assim, buscamos trilhar novos caminhos para elaborar novas realidades. 

Dessa forma:  

 
No mesmo instante em que construímos caminhos também os desfazemos, 
refazemos e reconstruímos os velhos já percorridos. Buscamos respostas a 
partir do próprio mundo em que vivemos, e, é a tentativa de compreensão que 
nos faz trilhar o caminho existente no mesmo momento que o desfazemos e 
reconstruímos (DOMINGOS, 2011, p. 20). 

 
Pensar a relação de mutualidade existente entre o sujeito social e atuante e o seu mundo 

em torno nos faz refletir sobre as vivências no mundo serem determinantes nas escolhas 

do agente. O percurso caminhado são decisões feitas diante das elaborações identitárias 

e escolhas feitas na formação do sujeito, isso determinado pela relação do agente com o 

seu meio vivido, pelas escolhas, negações, imposições vividas no mundo. Embora, haja 

uma relação de paradoxalidade e reciprocidade é preciso entender esses fatores como 
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determinantes para a escolha da pesquisa e do viés investigativo que aqui denominamos 

de pesquisa afrodescendente. Como coloca Cunha Junior (2006) quando afirma: 

 
A nossa ênfase é a da produção de conhecimento que permita uma 
intervenção nas situações de caráter estrutural que moldam a vida da 
população Afrodescendente. Visa uma autonomia do pensamento dos 
afrodescendentes em relação com uma eurocêntrica produção ocidental. 
Trata-se do processo da produção de conceitos e de metodologias dentro de 
um projeto científico de expressão das afrodescendências com finalidade de 
uma mudança das relações sociais brasileiras (CUNHA Jr., 2006, p. 1 – 2). 

 
Essas afirmações delineiam a minha aproximação com a pesquisa e justificam a sua 

escolha de denominação afrodescendente. Pois, esta concepção de pesquisa revela uma 

aproximação entre aquilo que é pesquisado e o pesquisador. Este com o compromisso 

expresso de rever a realidade elaborada numa perspectiva eurocêntrica e reconstruí-la de 

modo que veja a população negra pelo olhar negro e não apenas pela visão do outro que 

degrada a imagem, a cultura e a história de africanos e afrodescendentes. Esse método 

visa seguir uma concepção que destaca a presença negra como fator de evidência na 

história e na formação da cultura e da sociedade brasileira. E, por outro lado “ampliando 

uma crítica sobre as relações sociais e as produções de conhecimento feitas por 

pesquisadores eurodescendentes com conceitos ou apenas eurocêntricos” (CUNHA Jr., 

2006, p. 2). 

Esse modelo de pesquisa visa reescrever a história da presença negra no Brasil, 

escapando do foco eurocêntrico que negava/nega e degradava/degrada a imagem negra, 

suas lutas, conquistas, suas técnicas, suas relações sociais, políticas, culturais e 

religiosas. Pois, a principal inquietação é entender as condições existenciais em todos os 

aspectos, sociais, políticos, culturais e religiosos, da população descendente de 

africanos. Situação essa estruturante no cotidiano da sociedade brasileira que de maneira 

específica e, em particular, atinge a população negra. “Fica registrado que o interesse 

acadêmico pelos temas específicos das populações afrodescendentes sempre foi 

diminuto e sempre enfrentando diversos obstáculos” (CUNHA Jr., 2006, p. 2).  

A pesquisa de cunho afrodescendente busca romper com as concepções que determinam 

a epistemologia eurocêntrica como única elaboração do conhecimento científico 

verdadeiro. Permitindo elencar uma compreensão de que o conhecimento de base 

africana, elaborado por pesquisadores africanos e afrodescendentes, também, devem ser 



30 

 

entendidos como conhecimentos elaborados e científicos. Esse contexto e entendimento 

de uma nova concepção epistemológica foram elaborados pelo movimento negro que 

buscou rever e ainda busca construir conhecimento de base afrodescendente. Cunha Jr. 

(2006) nos ajuda entender o contexto e a estrutura para o surgimento da pesquisa 

afrodescendente: 

 
Parte dos pesquisadores Afrodescendentes estava procurando uma produção 
de um conhecimento de ruptura com uma hegemonia do pensamento 
eurocêntrico. Este conhecimento de ruptura com uma hegemonia do 
eurocentrismo faz parte de um projeto coletivo dos pesquisadores negros que 
tomou impulso nos anos de 1980 [...] E, sobretudo, pela procura de leitura de 
filósofos e historiadores africanos. A tentativa de ruptura com uma 
hegemonia se traduz em diversos projetos científicos. O emprego e 
pluralidade da cultura do uso da base africana é um deles. A retomada do 
pensamento africano foi um grande passo para uma crítica e formulação de 
um processo de ruptura com uma hegemonia do eurocentrismo e sobre tudo 
com o brancocentrismo brasileiro [...] (CUNHA Jr., 2006, p. 3). 

 
Assim, a perspectiva que vê os campos de pesquisa africanos e afrodescendentes com 

outro olhar que não o eurocêntrico denominamos de pesquisa de cunho afrodescendente. 

Vendo a realidade com outra visão, relendo o mundo africano com o olhar do africano 

ou dos seus descendentes, lendo, interpretando, resgatando o mundo negro para se ver o 

que foi negado pela epistemologia centrada no europeu. “A afrodescendência é definida 

no campo da etnia tendo como base a história sociológica [...] Trata-se de uma 

sistematização da perspectiva de afastamento e de ruptura com o eurocentrismo” 

(CUNHA Jr., 2006, p. 3). 

Assim, se faz necessário revelar como se dá a relação entre a pesquisa e o pesquisador. 

Dessa forma, nos permite relatar a nossa experiência de vida no intuito de relevar como 

se dá essa relação. Pois, a ato de existir é fator determinante daquele que pesquisa. 

Existe uma relação direta entre aquele que pesquisa e o que se pesquisa. Por isso, 

discorremos um pouco sobre nossas experiências de vida e, a partir desse viés, 

demonstrar o porquê do nosso engajamento e da atuação em ações de combate ao 

racismo e a discriminação racial contra o/a negro/a presentes na sociedade brasileira.  

Rememoramos parte da vida pessoal, escolar e acadêmica no intuito de revelar como se 

deu a aproximação do sujeito pesquisador do fato pesquisado. Nesta escolha da pesquisa 

é preciso entender que a atmosfera determina a nossa vida de forma a nos fazer pensar 

sobre o mundo e sobre os sujeitos que dele participam. Assim, a partir dessa relação 

deliberamos qual percurso caminhar, como realizá-lo e o que se pretende atingir. Nesta 
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estrutura de trocas entre sujeito e mundo vivido se elaboram as relações sociais, 

culturais e políticas de cada sujeito que compõe a realidade.  

 
Os humanos transformam o meio, este, por sua vez, se volta para aqueles e os 
transformam; os atores são responsáveis pelo percorrer e pela atuação sócio-
histórica da realidade, mas ao mesmo tempo sofrem ação dessa mesma 
realidade que eles próprios são os responsáveis por sua concretização 
(DOMINGOS, 2011, p. 19).  

 
Início de 1978 minha mãe, Josefa Ferreira Domingos, e meu pai Luis Manoel 

Domingos, com três filhos chegam à cidade litorânea do Ceará chamada Paracuru, 

aproximadamente 84 km da capital Fortaleza. Em 1980 nasci em nossa casa pela mão 

de uma parteira-rezadeira, de nome Ambrosina, sobrenome não lembrado pela minha 

mãe. Em 1984, minha família retornou à cidade de Juazeiro do Norte, fomos morar no 

bairro Pirajá12, nesse bairro permanecemos até 1991 quando fomos morar no bairro 

Tiradentes13, este distante do anterior e ainda pouco habitado. Nos primeiros anos de 

escola lembro de não gostar do ambiente escolar, sentia-me perdido entre os estranhos, 

não me afastava em hipótese alguma de minha irmã que estudava comigo, 3 anos mais 

velha, esta percebia meu medo de ficar longe dela, sempre ficava ao meu lado. 

Esta minha irmã teve que sair da escola, após sua saída eu não queria mais ir, pois 

continuava tendo medo de ficar sozinho. Então fui estudar na escola Felipe Neri, por lá 

tive mais tormentos, pois, era mais um lugar estranho e pessoas desconhecidas. Lembro-

me de muitos choros para não permanecer em tal ambiente, a solução encontrada foi 

deixar a minha irmã, já citada acima e que estudava no horário da manhã, comigo no 

horário da tarde na escola, só assim eu ficava sem chorar. Saí da escola somente ao final 

dos anos de 1980 volto a estudar. Em 1989, com 9 anos de idade, fui estudar na Escola 

Clotilde Saraiva Coelho, onde entrei na 1ª série do antigo primeiro grau.  

Nessa escola fiquei até a 4ª série e aí vieram as primeiras impressões e percepções de 

minha identidade, percebi que algo havia de diferente com minha pessoa, ainda não 

sabia bem o que era e o que acontecia. Aos 9 ou 10 anos de idade, na 1ª ou 2ª séries 

relembro de meninos e meninas das mesma faixa etária ou um pouco mais velhos, da 3ª 

                                                            
12 Um dos bairros mais antigos e habitados da cidade de Juazeiro do Norte fica entre os bairros Romeirão, 
João Cabral, Santa Teresa e Limoeiro. 
13 Sendo um dos últimos a ser massivamente habitado, nos dias de hoje, existe em larga escala, com a 
política de financiamento do governo federal, um número significativo de construções. Situado entre os 
bairros Limoeiro, Novo Juazeiro e Campo Algre.  
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e 4ª séries, que faziam ameaças as crianças menores, entre esses estava eu, menino 

franzino de tez negra, cabelos crespos, lábios avantajados, características essas que se 

tornavam razões para receber apelidos indesejados.  

Foram nestes momentos de desrespeitos para com minha pessoa que notei que minhas 

características eram motivo de chacotas por parte de meninos e meninas. Embora, 

minha formação intelectual ainda não conseguisse entender a conjuntura racista, ainda 

assim entendia que algo de errado estava acontecendo na sociedade, naquele meio, e eu 

era a criança que sofria as consequências. Não conseguia compreender a causa do 

desdém, das injúrias, do deprecio. Ainda não entendia o que era racismo e suas 

consequências; não tinha a compreensão de que havia algo mortificante do ser, o 

racismo.  

Tentava entender o contexto e a realidade, a minha existência, o que era? Quem eu era? 

Por que era tratado daquela forma que tanto me fazia mal? Que me adoecia 

psicologicamente. Tentava compreender o mundo a minha volta. Comecei a me 

perceber pelo olhar alheio, do racismo introjetado na mente de crianças, estas também 

vítimas do racismo estruturado e elaborado, reproduziam um racismo aprendido pelos 

seus pais, pelos seus avós. Fatores negativos eram realçados em função de minhas 

características negras, isso só me fazia adoecer. Surgiram muitas inquietações. 

Buscando sanar as tristezas e as aflições, queria o apoio de minha mãe, mas ela nada 

podia fazer, pois, não entendia como se estruturava o racismo, minha mãe não tinha 

argumento para me orientar e muito menos para ir até a escola e questionar a forma que 

seu filho era tratado no ambiente escolar.  

Buscava sanar as angústias brincando com dois amigos da rua em que eu morava, os 

carrinhos de lata e madeira eram o passatempo. Outras formas de escapar daquelas 

lembranças era brincar de se esconder, passeávamos de bicicleta, entre outras. Na 

vizinha brincávamos entre as bananeiras e subindo na árvore, o umbuzeiro. O que me 

deixava triste era saber que sempre pela manhã precisaria retornar a escola e enfrentar 

meninos e meninas com manifestações de racismo e o desrespeito.  

A escola e o corpo docente despreparados não conseguiam combater e nem tratar 

crianças como eu e tantas outras que passavam pela mesma situação. Importante 

destacar aqui, após alguns anos de militância, estudo e pesquisa entendo e percebo 
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como atitudes desse porte e grau interferem na construção identitária, social, cultural e 

política dos sujeitos. Ocasiões vivenciadas por mim na minha infância e adolescência 

são fatores que interferem e determinam a ação do eu sujeito, minha própria identidade.  

Comecei perceber que o medo de ir a escola já não era apenas de enfrentar um ambiente 

estranho, mas sim, tinha medo das atitudes desumanas elaboradas pela consciência 

racista, que vitimavam os que cometiam as atitudes racistas, assim como os que sofriam 

a atitude. Tinha medo dos insultos, vergonha dos apelidos. O que era brincadeira para 

algumas crianças, para outras, como eu, eram apenas insultos que adoeciam, faziam 

sofrer e querer fugir daquele meio. 

A vivência nesse mundo me fez adoecer de tal maneira que tentei fazer mudança radical 

na minha identidade, como se fosse possível, alterar a identidade de forma radical. 

Nessa fase da infância busquei acolhimento na negação do meu eu negro, assim a cor 

colocada no meu registro de nascimento passou a ser preferida e aceitável. Dessa forma, 

aceitava a categoria no meu Registro de Nascimento a cor morena, esta era preferível ao 

negro. A estrutura racista alterou a forma de ser e agir daquela criança negra que estava 

em mim. Portanto, a fuga se deu na cor morena que garantia o “conforto e segurança” 

de não ser negro. O moreno e de preferência moreno-claro era a melhor saída daquele 

mundo racista e mortificador do ser. Assim o era e é, pois, na graduação da cor do 

mundo racista melhor será sempre se aproximar do mundo branco e europeu, o 

afastamento do que é negro e do é que africano lhe garante aceitação e inclusão no 

ambiente social. 

Entre meus 9 e 12 anos, 1989 a 1992, estava em um mundo ordenado por uma 

paradoxalidade, por um lado havia a rejeição de ser negro, mas como negar uma 

identidade que está estampada na fisionomia, nas características físicas? Por outro lado 

o da aceitação; como negar algo óbvio e impresso no físico? O que se tinha é que a 

estrutura existia e eu a vivia. Minha pessoa era, naquela conjuntura, fruto da própria 

experiência e da política racista que se dizia democrática no que se refere às questões 

étnico-raciais. Democracia essa que impedia a estrutura escolar de perceber que o 

mundo e a vivência escolar eram racistas e que feria e fere muitas crianças. Havia um 

discurso de democracia racial que encobria as atitudes racistas de umas crianças sobre 

outras, pois, o que se afirmava era que no Brasil não havia racismo, assim não se 

percebia o que ocorria e ocorre com crianças negras nos espaços escolares brasileiros. 
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Tais situações geram traumas sobre a criança negra que em muitos casos reflete sobre o 

seu ser social e sobre suas decisões na vida.  

Em 1991, tendo 11 nos de idade, mudamos para Rua José Henrique Brasileiro, bairro 

Tiradentes. Bairro popular pouco urbanizado e com uma extensa área verde. Ainda hoje 

toda a família mora no bairro. Nesse bairro notei com mais clareza o mundo racista em 

que vivia. Vivenciei situações diversas do racismo, ainda não tinha a concepção exata e 

científica do conceito, mas os fatos vividos me fizeram perceber que havia um 

tratamento diferenciado e negativo sobre a minha pessoa.   

Como estudava pela manhã no horário da tarde tinha o hábito de ir a um campinho jogar 

futebol, nesse momento que deveria ser de descontração e de felicidade o que me 

marcava e as demais crianças negras eram os apelidos, a fuga mais uma vez se deu na 

escolha de não ir mais ao campo. Havia um homem jovem negro, mais velho que eu, 

por volta de uns 10 anos, de nome Adauto, e era tratado como moreno. Cuidava de 

cavalos e burros, entregava água numa carroça puxada por esses animais. Eu, garoto e 

admirador desses animais me aproximei dele. Tomei contato com ele e comecei a andar 

sempre ao seu lado nas entregas das águas, ia para a roça pegar cargas de milho e feijão. 

Anos depois ele foi embora para São Paulo e sua irmã de nome Maria das Graças 

passou a ser minha mais nova amiga, também jovem, negra e mais velha que eu, ela 

havia assumido a posição dele, passou a fazer as entregas.  

No caso da Maria das Graças, tinha atenção e cuidado com as crianças que estivessem 

ao lado dela, o que me causava segurança e alimentava minha saúde mental. Amigos de 

Maria das Graças em tom de brincadeiras perguntavam se eu era seu filho, eram 

brincadeiras que não me faziam mal, pois até sentia orgulho de ser considerado filho 

dela. Entre meus 13 e 16 anos, ingressei no antigo Ensino Fundamental II na Escola 

Isabel da Luz, foi onde cursei da 5ª a 8ª série, entre os anos de 1993 e 1996. 

Durante esses anos acorreu algo que marcou a minha vida, posso dizer que foi um 

divisor de águas na minha tomada de decisão, acerca do meu EU negro. Situação que 

marcou a minha memória e identidade. Em 1994 Nelson Mandela assumiu a presidência 

da África do Sul, determinando novas visões acerca da sociedade, o mundo inteiro deu 

atenção para a África do Sul, primeiro presidente negro da história desse país. Situação 

essa que contribuiu para meus primeiros passos para a autoafirmação. A expressão 
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“neguim” também permeava a minha vida, entretanto de forma, sentidos, simbologia, 

diferentes de quando usada pela família ou quando usada pelos colegas da escola. No 

primeiro caso revela afabilidade, amor e carinho, no segundo ambiente demonstrava 

depreciação, aviltamento, racismo. O “neguim” que minha família costumava falar era 

extremamente diferente da forma ouvida na escola. 

Nesse momento de minha vida e no ambiente familiar e de amizade verdadeira o ser 

negro era preferível a ser moreno. O ser moreno só o era preferível para livrar-me dos 

xingamentos. O “neguim” ouvido constantemente na minha infância tinha sentidos 

diversos, nos dias atuais, o “negão” e “nego”, que escuto de minha família e de amigos 

revelam afeto, amizade, outra forma de ser negro. Nessa relação de ambiências 

diferentes, de um lado o ser negro agradável, de outro o ser negro que gerava 

negatividade. Como agir? Uma criança, adolescente não consegue entender essa difícil 

arquitetura racista e maleável do uso da expressão negro e “neguim”. Hoje já me é 

compreensível e entendo a funcionalidade e o porquê na minha infância havia a escolha 

de ser negro em alguns momentos, em outros não. Na infância e adolescência convivi 

com outras expressões racistas.  

Em 1997 aos 17 anos de idade ingressei no 1º ano do Ensino Médio, porém o desejo era 

cursar o Técnico em Contabilidade e ir trabalhar. Meu objetivo era cursar ensino técnico 

oferecido pelas escolas estaduais do Ceará e ir trabalhar como técnico em contabilidade, 

a busca pelo primeiro trabalho era a saída mais viável e necessária. Porém, naquele ano 

o Governo do Estado havia extinguido das escolas estaduais o Ensino Técnico, que 

passou ser ofertado somente em escolas particulares. Sem condições para custear o 

curso, então fui cursar o Ensino Médio Científico que possibilitaria ingressar no curso 

superior. Em busca de me qualificar para o trabalho busquei fazer alguns cursos 

técnicos profissionalizantes no SENAI.  

Entre os 17 e 20 anos estava pouco curado das angústias e enfermidades que o racismo 

produziu na minha alma, havia deixado de estar com a amiga Maria das Graças, retornei 

ao antigo círculo de colegas, voltei a frequentar o campo para jogar futebol, parecia ser 

algo natural, mas por pouco tempo, logo notei as poucas mudanças, o racismo ainda se 

fazia presente nas atitudes dos colegas, havia notado que muito pouco mudou com 

relação aos atos, práticas e discursos racistas dos colegas, as piadas continuavam. Na 

escola recebi o apelido de “Black Man”. Era o momento que começava a me perceber 
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como negro e a ter uma compreensão mais politizada, compreender o mal causado por 

tais atitudes e ações, comecei questionar essas atitudes racistas manifestadas pelos 

colegas, questionava as piadas de mau gosto e os insultos. 

Durante quase todo o Ensino Médio meu objetivo axial era ‘formar’-me para o trabalho. 

No 3º ano inspirado pelos colegas que desejam fazer faculdade resolvi prestar 

vestibular, em 1999, para o curso de História na Universidade Regional do Cariri, na 

primeira tentativa fui reprovado. No ano de 2000 tentei novamente, passei e ingressei no 

curso no ano seguinte e conclui em 2005. A universidade permitiu uma maior 

politização, militei pela causa negra. Tinha uma camiseta que usava como farda, nas 

costas da mesma tinha o refrão da música Ilê Aye14, pretendia revelar minha identidade 

e também minha luta política. Lembrando que predominava na academia naqueles 

tempos um discurso marxista que desconsiderava toda e qualquer outra forma de luta 

que não fosse de classe. Em 2003 tive contato com o movimento negro local, o Grupo 

de Valorização Negra do Cariri, fui convidado a participar, senti-me honrado pelo 

convite. Sobre o GRUNEC escrevi meu trabalho de conclusão do curso de graduação e 

também da especialização. Para a realização do trabalho tive uma imensa dificuldade de 

encontrar orientador, uma vez que predominavam duas grandes linhas de pesquisa, uma 

no viés de classe e outra que estudava o fenômeno religioso do Juazeiro do Norte e de 

outras cidades. 

O movimento negro foi algo que me alimentou e me encorajou, saber que havia outros 

na mesma luta foi gratificante, saber que não era único me deu ainda mais forças para 

continuar na luta. As escolas buscavam o movimento para discutir 13 de maio e 20 de 

novembro, íamos a esses espaços para dialogar sobre o racismo, causas e 

consequências. Entre nós militantes discutíamos essa prática da escola debater e pensar 

a questão do racismo apenas nessas duas datas anuais. Fazendo parte do movimento e 

atuando com os colegas passei a entender ainda mais a complexidade e nuances do 

racismo.  

No ano de 2007 prestei outro vestibular e ingressei, no ano seguinte, no curso de 

Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Nesta havia o grupo de estudo, 

                                                            
14 Música cantada pelo grupo O Rappa, letra de Paulinho Camafeu. A passagem impressa na camiseta era 
seguinte: Branco, se você soubesse o valor que o preto tem. Tu tomava um banho de piche, branco e, 
ficava preto também. 
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coordenado pela professora Joselina da Silva, do qual fiz parte, o Núcleo Brasileiro 

Latino Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e Movimentos 

Sociais. Participei deste grupo de pesquisa, mais uma oportunidade na militância pela 

causa negra. Tomei contato com outras leituras acerca da temática, a professora 

coordenadora indagou acerca de meu interesse em pesquisar sobre as religiões 

tradicionais de base africana e afrodescendentes. Eixo de pesquisa esse que já tinha 

despertado meu interesse desde minha infância quando minha mãe levava aos terreiros 

de Umbandas e das indagações que eram feitas durante nossas intervenções nas escolas. 

As religiões de base africana sempre eram vistas como coisa do demônio, assim eram 

questionadas pelo público e eu não tinha como rebater, pois me faltava fundamentação 

teórica. Então o convite veio num momento oportuno, quando desejava entender a 

questão religiosa, para fazer defesa diante do público que só a rotulava como prática 

religiosa demoníaca.  

A princípio, a pesquisa se focou na compreensão da presença da mulher na condução 

dessas religiões. Em visita a terreiros surge um problema que, por sua vez, virou fruto 

de projeto para pesquisa de mestrado. Nos passos seguintes surgiram novas indagações 

que não foram respondidas no mestrado dando continuidade nesta pesquisa de 

doutoramento. Agora estamos aqui, como consequência, no desdobramento dessa 

pesquisa de doutorado que envolve parte da história africana; da história do negro no 

Nordeste, no Ceará e no Cariri cearense e a questão religiosa; as memórias do povo 

praticante da religiosidade tradicional. Assim, este trabalho que aqui estamos 

apresentando é fruto desse caminho e dessa militância que se segue e seguirá15. 

Minha memória-identidade, elaborada nas relações sociais e raciais, as experiências 

vividas foram decisivas nas escolhas e decisões tomadas no combate ao racismo. Foi 

com intuito de atuar no combate ao racismo estrutural e estruturante dado na realidade 

cotidiana, nas vivências do dia a dia, na academia, que escolhemos pela militância fora 

da academia e dentro dela. A partir das experiências de vida busquei entender melhor o 

mundo negro, suas práticas culturais, religiosas, suas formações sociais e políticas. 

Desejoso de entender essa cosmovisão africana e afrodescendente, com o objetivo de 

                                                            
15 Para maiores detalhes dessa aproximação entre o pesquisador e a pesquisa podem ver a dissertação de 
mestrado defendida em 2011 no programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, 
intitulada Pedagogias da transmissão da religiosidade africana na casa de candomblé Iabasé de Xangô e 
Oxum em Juazeiro do Norte-Ce. 
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combater as práticas racistas e o desejo de mostrar à sociedade outra perspectiva acerca 

do mundo africano e de seus fazeres foi o que delinearam minhas escolhas e qual 

caminho tomar.  

Rememorar a infância, adolescência e juventude de um jovem negro ou negra, neste 

caso recorri a minha própria, é compreender, mesmo que em parte, indiretamente a 

política racial e social do Brasil. A postura da nação de desleixo, de fingir e quando 

percebe não agir diante do racismo reflete a política para com as questões raciais do 

país. Desconhecer ou fingir não conhecer tais atitudes racistas é impossibilitar ações de 

combate, é propagar o racismo, e adoecer aqueles que sofrem e recebem essas ações.  

É preciso destacar que o racismo foi e continua sendo prática cotidiana nas escolas, nas 

ruas, em instituições públicas e privadas, entre outros. De forma estrutural o racismo 

contra o negro se propaga e se manifesta nas mais diversas esferas, nos mais diversos 

aspectos. Desde apenas xingamentos de cunho racistas, como a negação a inserção ao 

meio social, ao meio de trabalho, até a negação ao acesso à saúde e a educação, e 

quando ocorrem, falta políticas de permanências. O racismo estruturante e estrutural 

está nos números do analfabetismo brasileiro; na evasão escolar; nos números policiais, 

quando vemos nos noticiários a morte massiva da população negra jovem pelas forças 

policiais, quando recorremos aos números carcerários e percebemos que mais de 50% 

dessa população é negra. Essas são apenas algumas breves considerações para 

compreendermos como o racismo é estruturado e estruturante. 

 

2.2 Metodologia: o percurso teórico, técnico, prático e criativo do pesquisador para 
se ter em ato a pesquisa 

 
Entendemos a metodologia o caminho do 
pensamento e a prática exercida na abordagem 
da realidade. Nesse sentido, a metodologia ocupa 
um lugar central no interior das teorias e está 
sempre referida a elas [...] A metodologia inclui 
as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 
de técnicas que possibilitam a construção da 
realidade e o sopro divino do potencial criativo 
do investigador (MINAYO, 1994, p. 16).  
 

“Para o avanço entre simples e complexo seria bom que fontes diversas de pesquisa 

fossem incorporadas e utilizadas na procura da interpretação da pesquisa. A diversidade 
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de fontes de pesquisa facilita a elaboração da análise...” (CUNHA Jr., 2006, p. 2). 

Partindo desse pressuposto afirmamos que na constituição da pesquisa e no intuito de 

alcançarmos hipóteses se faz necessária a utilização dos mais diversos recursos que 

possam nos garantir respostas, as mais próximas possíveis, dos questionamentos 

erguidos por um pesquisador.  

Para a constatação de algo, se mostra de indubitável relevância a procura de métodos e 

ferramentas adequadas para que se possa garantir a eficácia na procura de soluções para 

as indagações levantadas (MINAYO, 1994; LÜDKE, ANDRÉ, 1986; ECO, 2002). 

Assim, é preciso destacar que: “Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, 

p. 1). 

Para tanto é que o agente pesquisador tem como base as análises e revisões 

bibliográficas, estudos e investigações de documentos e, muitas vezes, recorre-se a fala 

de agentes sociais que compuseram ou compõem, em parte ou no total, o fato o qual se 

está estudando, uma vez que, “é muito comum atribuirmos a nós mesmos, como se 

apenas em nós se originassem, as ideias, reflexões, sentimentos e emoções que nos 

foram inspiradas pelo nosso grupo” (HALBWACHS, 2006, p. 64). Para o pesquisador, 

as revisões bibliográficas ajudam a entrelaçar os pensamentos e a fundamentar as 

informações coletadas empiricamente, sejam documentos ou falas de agentes sociais.  

As entrevistas semiestruturadas possibilitaram, a priori, termos um direcionamento do 

que perguntar em relação à proposta investigativa da pesquisa, sendo que não se deve 

tomar como “camisa de força” as perguntas direcionadas, porque lidar com a memória é 

ter a certeza de imprevistos o que pode exigir mudança de “plano e rota”. Ou seja, 

elaborar perguntas antecipadamente não significa dizer que teremos, em campo, a real 

possibilidade de pô-las em prática para com o nosso entrevistado, mas questionamentos 

previamente elaborados nos permitem antecipar e alcançar respostas, o mais próximo 

possível das hipóteses levantadas. 

Deve-se entender que o agente indagado pode se recusar, por diversas razões, ou não se 

sentir bem em responder os questionamentos colocados, logo, havendo a necessidade de 

repensar a forma de investigação (MINAYO, 1994; GOMES, LIMA, SILVA, 2004). 
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Mesmo diante das diversas fontes que possibilitam edificar uma pesquisa e das 

dificuldades de lidar com a fonte oral, deve-se compreender que a utilização da mesma 

não é apenas em função da ausência de outras fontes, pois, ela é em si mesma uma 

fundamentadora de verdades, embora tenhamos que tratá-la com os devidos cuidados 

que ela exige por consequência de seu caráter subjetivo que a coloca à mercê das 

incertezas, das ações da imaginação, construção ou desconstrução, seletividade, 

interferências do momento em que se fala, enfim, a memória não é um baú onde se 

deposita o passado e lá ele fica e é evocado tal como foi guardado (BOSI, 1994; 

HALBWACHS, 2006). 

Parafraseando Ki-Zerbo (2010), quando este analisa a importância da fonte oral para os 

estudos sobre a África, podemos compreender a relevância da oralidade quando o 

pesquisador afirma que “a tradição oral não é apenas uma fonte que se aceita por falta 

de outra melhor e à qual nos resignamos por desespero de causa. É uma fonte integral, 

cuja metodologia já se encontra bem estabelecida...” (KI-ZERBO, 2010, p. XLIII). 

Porque: 

 

A História Oral, como um método de pesquisa que produz uma fonte 
especial, tem se revelado um instrumento importante no sentido de 
possibilitar uma preservação e uma melhor compreensão da memória coletiva 
e dos processos de construção de identidades de grupos ou indivíduos nas 
sociedades (FERREIRA, FRANCO, 2009, p. 115). 

 
Partindo desses pressupostos deve-se levar em consideração que as entrevistas 

auxiliaram na coleta de informações, pois as falas dos agentes, no caso da presente 

pesquisa, foram rememorações da realidade vivida imbuída com as vivências do 

presente. A composição da memória dos agentes históricos quando rebuscada pelo ato 

da indagação do pesquisador pode trazer informações, que fundamentadas com a teoria, 

levam a comprovações científicas. O fato de um sujeito social ter estado presente em 

momentos históricos passados nos permite recorrer a suas memórias para que se possa 

entender esse passado, mas não somente o passado por si e em si mesmo pode ser 

compreendido a partir da fala, mas na sua relação com o presente, pois existe uma 

interação inerente entre passado e presente na memória do agente sócio-histórico, uma 

vez que quem se coloca no exercício de lembrar o faz a partir do presente, evocando o 

passado nas condições presentes. Portanto, recorre-se a oralidade e a memória para 
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compreender o contexto atual a partir do passado (ORIÁ, 1998; BOSI, 1994; 

FERREIRA, FRANCO, 2009; SCHMIDT, CAINELLI, 2010).  

O campo de pesquisa é bastante amplo, o que faz com que o pesquisador tenha que 

delimitar o objeto, os recursos metodológicos, fontes e equipamentos que estão sendo 

utilizados. Para recolher e registrar as informações estamos utilizando gravador digital, 

câmera filmadora, máquina fotográfica; pois não é apenas por meio da investigação e 

verificabilidade de documentos oficias que se produz o conhecimento científico, como 

se acredita na concepção positivista. 

Ressaltamos que utilizamos documentos, mas desraigados da percepção positivista de 

análise, pois pretendemos problematizá-lo para entender que o registro do mesmo foi 

realizado dentro de um contexto conjunturalmente determinado. Neste momento 

recorremos ao olhar de historiador que nos faz jus, cremos que tal condição nos dará 

habilidade para que possamos verificar, de forma crítica e não positivista, a 

documentação em cartórios. Salientamos que a determinação dessas fontes como forma 

de fundamentar a pesquisa se justifica em função de que é comum, como já podemos 

constatar em visita ao CDOCC (Centro de Documentação do Cariri), da Universidade 

Reginaldo do Cariri, e em cartórios, a existência de registros e descrições que nos 

permitem entender, no contexto histórico, a presença da população negra no Cariri. 

Nesses documentos buscamos vestígios que nos levassem a encontrar presença da 

religiosidade tradicional de base africana. A princípio recorremos aos catálogos de 

documentos do CDOCC no intuito de encontrar possíveis indicações dessa presença, 

encontrado tais sinais. Encontramos um documento de homicídio que continha a 

expressão “curandeiro”. Passo seguinte foi entrar em contato com o documento original. 

Para isso, se fez necessário usar luvas e máscaras em razão do tempo do documento e, 

claro, cautela ao manuseá-lo, pois, sendo de 1885 precisava ser tratado com cuidado 

para não danificá-lo. Em seguida recorremos ao acervo digitalizado do jornal O Araripe 

também do mesmo arquivo. Nessas edições foi possível verificar os periódicos de 1885 

e parte de 1886 e não encontramos vestígios dessa presença religiosa, apenas vários 

casos de fugas descritos na seção de anúncios. Os jornais do ano de 1886 verificamos 

do número 26 ao 48. 
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Na empreitada pudemos constatar, em falas de sacerdotes das religiões de base africana, 

a afirmativa de que muitas vezes houve invasão e depredação dos lugares de culto por 

parte da população contrária às práticas religiosas. Pudemos constatar também a 

proibição dos momentos de cultos por parte das forças policiais. Outras ocasiões houve 

o pagamento de “licença” para se praticar a religião, houve situações em que sacerdotes 

foram até as delegacias por estarem fazendo “coisas ilegais”, como se praticar uma 

religião fosse prática criminosa. As entrevistas nos revelaram esses contextos e 

situações vividas pelo povo praticante de religiões de base africana, assim encontramos 

informações que podem nos garantir a compreensão da presença negra no Cariri e o 

tratamento com a religiosidade.  

Para nossa expedição em campo buscamos ouvir em Juazeiro do Norte três atores 

sociais que fazem parte das religiões de base africana. Todos esses colaboradores são 

sacerdotes das religiões de base africana, já foram participantes da Umbanda e, hoje, se 

auto-declaram candomblecistas. Eles possuem o grau maior dentro do espaço sagrado, 

os dois babalorixás e a yalorixá foram escolhidos pelas seguintes razões: a yalorixá Mãe 

Maria Isabel Galdino, mãe Maria, coordena o terreiro de Candomblé que, junto ao 

movimento negro, deram início a Caminhada pela Liberdade Religiosa na cidade de 

Juazeiro e que se mantém até hoje à frente da organização do seu espaço sagrado e 

também da caminhada. É de uma geração que viveu nos anos 70 e 80 e percebeu as 

transformações e o tratamento para com os umbandistas e seus sacerdotes.  

Acerca dos babalorixás, a escolha de um deles, o babalorixá Inácio Bezerra de Leite, pai 

Bira, também nasceu em berço umbandista, pois sua mãe biológica era umbandista, é de 

uma geração mais nova que a da mãe Maria. Isso nos permitirá fazer uma análise que 

poderemos perceber os olhares desta geração para aquela. Outro motivo para escolha 

deste sacerdote é também fazer parte da organização da Caminhada pela Liberdade 

Religiosa que ocorre na cidade e em alguns momentos fazer ações de intervenções em 

escolas por conta do racismo e da intolerância religiosa. Tais motivos de escolha nos 

fizeram perceber que muito poderíamos compreender a partir da experiência e também 

das atuações feitas por esse personagem. 

O terceiro colaborador na pesquisa, babalorixá residente na cidade de Juazeiro do Norte, 

Cícero Samuel de Lima Esmeraldo, Pai Samuel também filho de uma umbandista, hoje 
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praticante do Candomblé. Dentre os participantes é o mais jovem, mas também tendo 

uma experiência, que apesar de em tempos mais atuais, nos permite perceber de forma 

comparativa com os outros atores a relação do racismo e do desrespeito religioso em 

tempos e contextos diferentes. Destacamos que as escolhas de gerações diferentes foram 

intencionais, pois assim conseguiríamos obter relatos de vidas de pessoas que viveram 

em momentos históricos diferentes, mas que hoje se encontram. Assim, entendermos 

como o racismo contra os praticantes das religiões de base africana se manifesta de 

forma similar mesmo em tempos históricos diferentes. Tais análises comparativas nos 

fizeram perceber que, em algumas conjunturas, o tempo não causou dano à estrutura 

racista, o racismo e a intolerância religiosa continuam atuais no seu modo de ser e de 

incidir sobre as pessoas. 

Na cidade do Crato buscamos a colaboração da senhora Maria do Espírito Santo Pereira, 

mais conhecida como Vó Maria. Entre os colaboradores é a mais velha, nascida em 

1925, hoje com 90 anos de idade completados em 31 de maio de 2015. Foi iniciada na 

Umbanda em 1945 por razões de enfermidades que a medicina não descobrira, segundo 

relata a própria. Nessa década de 40 tomou contato com a religiosidade tradicional de 

matriz africana na cidade de Fortaleza, a Umbanda foi seu primeiro contato e 

permaneceu até pouco tempo. Considerada a mais antiga umbandista ainda viva na 

cidade do Crato. Mas nos últimos anos tem se dedicado ao espiritismo kardecista. 

As memórias da personagem aqui em questão pode nos fazer entender o contexto social 

em décadas anteriores as vividas pelos entrevistados acima citados, pois sendo anterior 

aos anos 60, 70, 80, 90, poderá nos fazer entender o contexto e a forma que eram 

tratados os praticantes e os espaços no início de sua vida na Umbanda, anos 40 e 50 do 

século XX. Importante destacar que essa personagem também participou da caminhada 

pela liberdade religiosa organizada na cidade de Juazeiro do Norte neste ano de 2015. 

É por isso que entendemos que se edifica a realidade com a utilização de uma variedade 

de fontes, as quais se entrelaçam em uma infinidade de números. Pois, como pensa o 

historiador Curtin (2010, p. 45) em relação aos estudos na África, “os trabalhos 

históricos recentes, baseados na tradição oral, geralmente utilizada em conjunto com 

outras fontes de documentação, podem ser considerados um sucesso notável”.  
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Ainda ressaltamos a importância do uso que fizemos do diário de campo, pois permitiu 

coletar informações as quais os equipamentos eletrônicos não captaram, com o cuidado 

e a perícia podemos constatar e registrar raras circunstâncias, pois existem situações que 

a informação só vem à tona numa conversa informal, isso em razão de que muitas vezes 

os entrevistados sentiram-se tímidos quando notaram a presença dos equipamentos 

eletrônicos de registros. 

 

2.3 Oralidade e Memória como processo de construção histórica  

 

O historiador deve, portanto, aprender a trabalhar 
mais lentamente, refletir, para embrenhar-se numa 
representação coletiva, já que o corpus da tradição 
é a memória coletiva de uma sociedade que se 
explica a si mesma [...] O historiador deve iniciar-
se, primeiramente, nos modos de pensar da 
sociedade oral, antes de interpretar suas tradições 
[...] A oralidade é uma atitude diante da realidade 
e não a ausência de uma habilidade. As tradições 
desconcertam o historiador contemporâneo – 
imerso em tão grande número de evidências 
escritas, vendo-se obrigado, por isso, a 
desenvolver técnicas de leitura rápida – pelo 
simples fato de bastar à compreensão a repetição 
dos mesmos dados em diversas mensagens. As 
tradições requerem um retorno contínuo à fonte 
[...] é ingenuidade ler um texto oral uma ou duas 
vezes e supor que já o compreendemos. Ele deve 
ser escutado, decorado digerido internamente, 
como um poema, e cuidadosamente examinado 
para que se possam apreender seus muitos 
significados (VANSINA, 2010, p. 140).  

 
Para organização do teórico-metodológico com o intento de compreender a realidade, 

faz-se necessário estabelecer maneiras metódicas que permitam traçar caminhos em 

direção ao enfoque que nos interessa. Pois, teoria e metodologia caminham juntas na 

constituição da ciência. Logo, o pensamento investigativo deve se articular com o real; 

isto é, a teoria se articula às memórias dos sujeitos para a obtenção de respostas que 

possam garantir de forma satisfatória os questionamentos colocados numa pesquisa 

(MINAYO, 2004). Esse método da utilização da oralidade e da memória leva em 

consideração o potencial da memória preservar fatos e vivências, manter, elaborar e 

reelaborar identidades, que por sua vez torna-se locus de manutenção de fatos ocorridos 

na História (CUNHA Jr., 2007; CATROGA, 2001; MONTENEGRO, 1992). 
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Um ponto importante a ser destacado é a relação entre identidade e memória. 
A memória é um elemento constitutivo do sentimento de identidade, na 
medida em que responde também pelos sentimentos de identidade e de 
coerência. Assim, é importante reter que as identidades são construídas e estão 
longe de serem fixas e imutáveis. Essa construção não está, porém, isenta de 
influências, negociações e transformações. Isso quer dizer que a memória e 
identidade podem ser perfeitamente negociadas e não são fenômenos que 
devem ser compreendidas como essências de uma pessoa ou de um grupo 
(FERREIRA, FRANCO, 2009, p. 87).    
 

Nesse caminho, os agentes são colocados e entendidos em sua realidade, pois nesta é que 

foi construída a estrutura memorável daquele que pensa. Pois, entende-se que quando se 

trata do modelo de pesquisa qualitativa deve-se levar em consideração as nuances e 

particularidades de cada ser social, já que lidamos com um mundo de simbologia e 

significações determinadas em seu tempo e espaço, coisas que não são detectáveis pelas 

técnicas adotadas nas ciências ditas exatas; trabalhar com o humano é entender que 

lidamos com improvisações e incógnitas.  

O cuidado deve ser tomado, pois a pesquisa por esse método busca questões singulares. 

Ressaltando que lidar com memória é entender que ela compõe identidades num processo 

de seletividade daquilo que lhe é notório. Emergir fatos da memória é compreender suas 

nuances e particularidades, saber que se lida com angustias, felicidades, esquecimentos, 

lembranças, desejos, entre outras peculiaridades (CATROGA, 2001; MONTENEGRO, 

1992; FERREIRA, FRANCO, 2009). Então vejamos: 

 
A memória [...] não deve ser vista apenas como um repositório de dados sobre 
o passado. Ao contrário, ela é uma força ativa, dinâmica, seletiva, que define o 
que se deve esquecer e o que se deve lembrar do passado, e é também um 
instrumento e um objeto de poder. A memória não é neutra e é recuperada 
sempre em função das demandas do presente. Assim, falar de memória 
significa ter em mente uma relação que envolve o passado, o presente e o 
futuro (FERREIRA, FRANCO, 2009, p. 87). 

 
A memória mantém informações o que nos leva a entender que ela funciona como lugar 

de preservação da história. Uma vez que na “memória, onde cresce a História, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos 

trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 

dos homens” (LE GOFF, 1996, p. 477). Assim, a História Oral, concretizando as 

memórias, permite, a partir das falas dos agentes, repensar e recontar fatos ocorridos no 

intuito de edificar uma nova realidade social e histórica. Como nos aponta Oliveira 
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(2007, p. 247) quando afirma que “o tecido do mundo é tangível através da memória. Os 

fios do tecido são lembranças e as lembranças são matérias fluídicas que podem ser 

modeladas de diversas maneiras a partir de variadas matizes”. 

Pollak (1992) afirma que a memória possui o poder de seleção e em função desta virtude, 

os agentes sociais, pela ação de sua memória, guardam o que lhe foi útil. Tal ato de agir 

da memória leva o pesquisador a lidar com uma atenção redobrada em função de estar 

lidando com representações, simbologias, significados; significantes que não são 

quantificáveis em tabelas ou números “frios e secos”. De acordo com Domingos (2011) a 

realidade é repleta de enigmas, o que faz com que a memória e a oralidade tenham 

grande importância na tradução dessa realidade, uma vez que: 

 
A realidade é uma coisa diferente e muito mais rica do que aquilo que está 
codificado na lógica e na linguagem dos fatos [...] O pensamento corresponde 
à realidade somente na medida em que transforma a realidade ao captar e 
decifrar sua estrutura contraditória [...] Compreender a realidade significa, 
portanto, compreender o que as coisas verdadeiramente são, e isto implica, 
por sua vez, na recusa de sua simples facticidade (OLIVEIRA e OLIVEIRA 
in: BRANDÃO, 1999, p. 26). 

 
A História Oral, quando utilizada com os devidos rigores metodológicos, com os 

cuidados que se deve ter quando se trata do resgate da memória, pela oralidade, que traz 

em si um conjunto de subjetividade daquele que rememora e esta lembrança do passado 

e do presente sofre influências do tempo e das relações sociais vividas pelo sujeito que 

reaviva as lembranças. Assim, a História Oral, oferta possibilidades de edificação das 

estruturas que determinam a realidade, as estruturas social e histórica podem ser 

compreendidas por meio desse método. Tendo como fonte a memória e a oralidade as 

quais permitem um olhar amplo acerca dos processos históricos e sociais, pois “o 

trabalho da história oral junto a segmentos populares resgata um nível de historicidade 

[...]” (MONTENEGRO, 1992, p. 16). 

Faz-se de grande relevância saber que a convivência é um dos fatores que permite a 

transmissão da tradição e das memórias, logo nos faz perceber o grau de importância em 

manter viva nas memórias e transmitir as tradições para que se mantenha sempre viva e 

garantida à existência de um grupo. Isto é:  

 
Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria 
dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, 
a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho 
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transmitido verbalmente de uma geração para outra (VANSINA, 2010, p. 
139-140). 
 

 
Tal afirmativa nos é reforçada pelas perspectivas de Bonvini (2001) e Vansina (2010) 

quando informam que a tradição permanece na atualidade em um determinado grupo, 

em função da interação de todos que o compõem, os membros convivem numa relação 

social que garante a continuidade de sua ancestralidade, seus valores e práticas culturais. 

“Compartilhar tradições orais assegura a conservação da História dos costumes de um 

povo” (BONVINI, 2001, p. 37). E complementa: 

 
A tradição oral afro-brasileira, longe de se enfraquecer em razão do 
dilaceramento operado pela escravidão e pelas condições particularmente 
desconfortáveis para sua manutenção, soube guardar uma vitalidade 
extraordinária. Ela guarda essa vitalidade, por um lado pela determinação dos 
negros que escolheram como um dos meios mais eficazes de guardar a sua 
própria identidade e firmar sua dignidade de homens, e, por outro lado, por 
sua dupla coragem; a nação africana da palavra e sua inserção no universo 
religioso afro-brasileiro (BONVINI, 2001, p. 47 apud DOMINGOS, 2011, p, 
40). 

 
A palavra e/ou oralidade nas comunidades africanas dentro ou fora do espaço sagrado 

reafirma a relação entre os sujeitos, constrói e mantém identidades, traz à tona a história 

dos antepassados. A palavra ao ser pronunciada legitima a existência dos seres. Para 

compreensão da importância da oralidade para as sociedades africanas se faz necessário 

entender a relação entre as sociedades e a pronúncia, a verbalização do que se pensa. A 

palavra age como legitimadora da essência de todos os seres e está na gênese de cada 

um (CUNHA Jr., 2009; MARTINS, 1997; VANSINI, 2010; KI-ZERBO, 2010).  

A Palavra e a Essência, dessa forma, tornam-se um único Ser, o elemento pertencente a 

todo Ser existente. Nas sociedades africanas, a palavra legitima a realidade, organiza o 

mundo social, religioso, político e cultural. A oralidade ou a palavra tem o poder de 

reestruturar o passado, manter a ancestralidade e sacralizar ações humanas (CUNHA Jr., 

2007; CUNHA Jr., 2009; ZIÉGLER, 1972; DOMINGOS, 2011). A tradição da História 

Oral e a memória são elementos fundamentais na efetivação da história. A organização 

do que passou por meio da memória concretizada pela fala, busca compreender o 

passado e suas consequências nas estruturas sociais contemporâneas (ZIÉGLER, 1972; 

MONTENEGRO, 1992). Assim: 

 
Indicando a afirmação de que somos um povo oral, temos que a oralidade é 
um valor social africano para a transmissão do conhecimento e está ligado a 
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cosmovisão africana, como concepção de mundo próprio de uma cultura 
particular. Este valor social da oralidade é resultado das concepções sociais e 
filosóficas das sociedades de base da cultura africana [...] A palavra tem 
grande importância nas sociedades africanas, pois é socialmente respeitada e 
cultuada pelos membros destas sociedades, sendo básica para transmissão de 
conhecimentos e negociações dentro dos coletivos sociais (CUNHA Jr., 
2007, p. 5 apud, DOMINGOS, 2011, p. 42). 

 
O imaginário e as memórias guardadas, surgidas pelas instigações daquele que 

investiga, garantem a existência das comunidades, a identidade de um povo, sua 

história e as ancestralidades (CUNHA Jr., 2007; CUNHA Jr., 2009). Ziégler (1972) nos 

ajuda a compreender: 

 
Imagem histórica das sociedades africanas tradicionais, é essencialmente 
uma captação do passado feita em moldes imaginários. Ou por outra, é uma 
visualização do que hipoteticamente se passou; uma visualização coerente, 
efetuada a partir de um presente que, nessa construção imaginária da história, 
impõe suas exigências implacáveis. Ou melhor, ainda: o “passado” designa 
uma produção social do grupo (ZIÉGLER, 1972, p. 127). 

 
A palavra, na tradição africana, não é somente imaginação, não é representação vaga do 

que passou, da história, vai além do apenas dizer algo, não é apenas pacto entre o que é 

dito e a coisa existente, é sim a fundamentação do que existe. Ela legitima 

ontologicamente os seres material e espiritual, ordena o que é existente. Nas sociedades 

africanas a fala é um componente de concepção da existência das sociedades, é através 

dela que os seres recebem o significado da Existência (ZIÉGLER, 1972; CUNHA Jr., 

2007; CUNHA Jr. 2009; VANSINI, 2010).  

A tradição oral tem relação com a sociedade e nessa conexão há organização social, o 

poder daquele que tem o domínio da fala dita as ações necessárias a tomar para organizar 

a conjuntura existente. O poder de atuação da palavra está intimamente ligado às relações 

da comunidade e ao território (KI-ZERBO, 2010).  

Ao nos dedicarmos à Oralidade e à Memória como fontes de pesquisa, precisamos 

colocá-las dentro do seu contexto para que não ocorram deturpações e más 

interpretações acerca do que elas trazem em suas insurgências. Pois, em suas 

complexidades, a compreensão da conjuntura a partir de suas interpretações exige um 

entrelaçamento de memórias. Ki-Zerbo (2010) nos faz compreender tais afirmativas:  

 
[...] A tradição oral aparece como repositório e o vetor do capital de criações 
socioculturais acumuladas pelos povos ditos sem escrita: um verdadeiro 
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museu vivo. A história falada constitui um fio de Ariadne16 muito frágil para 
reconstituir os corredores obscuros do labirinto do tempo [...] 
Indubitavelmente, a tradição oral é a fonte mais íntima, mais suculenta e 
melhor nutrida pela seiva da autenticidade. (KI-ZERBO, 2010, p. XXXVIII 
– XXXIX). 

 
A História Oral configura-se lugar de libertação e construção da história de um povo, 

como artifício fabricante da história de um grupo, componente que estrutura o núcleo da 

sociedade, forma a identidade de uma população. Portanto, a palavra institui a essência 

da sociedade e está imbricada com o conhecimento da mesma. Logo, esse conhecimento 

e sua transmissão são fatores essenciais para a conservação da identidade da comunidade. 

A palavra garante os ensinamentos, o continuar da cultura, atualiza a ancestralidade e 

reconstrói as histórias. A oralidade e a memória, em formas estratégicas de resistência, 

reproduzem a cultura, suplantando o limite temporal, o tempo histórico escandido e 

linear corrompe-se pela força da palavra, deteriorando-se pela força da fala no processo 

de temporalização de si mesmo (DOMINGOS, 2011).  

A memória tem função importante na construção da realidade, nos auxilia no 

entendimento dos fatos; constrói as identidades individual e coletiva. A Memória nos 

permite analisar a perpetuação da História de um povo (LE GOFF, 1996; POLLAK, 

1992; CATROGA, 2001; CUNHA Jr., 2007; CUNHA Jr., 2009; VANSINI, 2010; KI-

ZERBO, 2010). “Cada vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua 

um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade, de organização” 

(POLLAK, 1992, p. 206). Este ainda afirma:  

 
A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 
204).    

 
A Memória torna-se fundante das identidades singulares e plurais; é, também, 

manifestação social, é permanência e perpetuação de grupos. Sendo que, a memória de 

um indivíduo se efetiva em conjunto com o outro, isto é, a memória não é constituída 

unicamente por um sujeito desprendido da sociedade, fora das relações sociais, ele em 

relação com o social elabora, refaz, organiza e reordena sua memória. A alteridade 

permite a formação da Memória; assim, a formação da identidade, a partir da memória, é 

                                                            
16 Filha de Minos, apaixonada por Teseu lhe deu a espada e o fio de lã para que seu amor pudesse sair do 
labirinto do minotauro, após tê-lo derrotado. 
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formada em conjunto com a sociedade (LE GOFF, 1996; FREITAS, 2002; CUNHA Jr., 

2007; CUNHA Jr, 2009).  

Segundo Le Goff (1996), Freitas (2002), Cunha Jr. (2007, 2009), em consonância com 

Pollak (1992), afirmam que a construção da Memória se dá numa relação de 

reciprocidade dos agentes que compõem um determinado grupo social. Não existe 

memória estritamente individual, toda memória se dá na relação com outros. “Erro de 

perspectiva reduzir a Memória à autarquia do Sujeito; ela recebe sempre uma 

sobredeterminação social” (CATOGRA, 2001, p. 44).  

Le Goff (1996) entende que a Memória tem sua contribuição na formação identitária 

individual e de grupo. Não é possível construir sem as lembranças dos outros um 

sentimento de pertencimento a uma comunidade. Sem a lembrança, como base para a 

identificação com o povo com o qual se diz pertencer, não se concebe a identidade. 

Nesse sentido, a um entrelaçamento mútuo entre a realidade social e histórica e os 

agentes. A memória do indivíduo apreende as relações sociais com a finalidade de se 

edificar, embora seja preciso ressaltar que há absorção, não meramente cópia das 

memórias alheias, pois a individualidade a torna singular mesmo diante da interação com 

as demais memórias (DOMINGOS, 2011).  

A Memória reorganiza as ações recebidas e vivenciadas dentro de um segmento social; 

ela é edificada em uma determinada sociedade, experimenta fatos quando se relaciona 

com o grupo no qual está inserido e mantém a identidade com o mesmo. É, portanto, 

relação interacional entre ser e sociedade; é vinculação entre o que passou e o momento 

em que se vive no presente; é o processo que permite a ligação entre o existente e o 

simbólico; é a força que presentifica o que foi no processo histórico, isto é, aquilo que no 

passado foi e pode vir a ser no presente pela força da memória (HALBWACHS, 2006; 

CATOGRA, 2001; LE GOFF, 1996). Bem vejamos as ponderações de Nora (1993) 

acerca dos estudos de Halbwachs: 

 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento [...] A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente [...] Ela se alimenta de lembranças [...] globais [...] particulares 
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções 
[...] A memória emerge de um grupo que ela une [...] como Halbwachs o fez, 
que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é por natureza 
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada [...] A memória se 
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enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto [...] (NORA, 
1993, p. 73). 

 

A Memória individual do sujeito é edificada dentro de uma relação maior e mais 

complexa que podemos entender como sendo as relações sociais, estas determinantes no 

indivíduo. Portanto, a memória particular de cada agente social é parte desse todo que 

chamamos de sociedade. Neste processo de mutualidade, a memória individual no ato de 

reminiscência reproduz o que muitas vezes foi vivido por todo o seu grupo, o que foi 

experienciado em sociedade pode ser lembrado por aquele ser que participou de um 

momento vivido no coletivo, dessa maneira contribuindo na reconstituição de fatos que a 

sociedade viveu (HALBWACHS, 2006; CATOGRA, 2001; LE GOFF, 1996; 

DOMINGOS, 2011; FERREIRA, FRANCO, 2009).   

Em outras situações fatos são trazidos à tona pela memória na medida em que o ser 

memorável está inserido numa relação junto ao seu grupo, com o qual vivenciou em 

momentos passados uma determinada circunstância. Isto é, existem ocasiões que somente 

o convívio na comunidade instiga as lembranças das quais o ator social participou, ou 

seja, somente a contato com determinada situação e relação com seu grupo pode levar o 

sujeito a lembrar de fato o que até então estava guardado em suas memórias, de tal modo 

o contato com o determinado grupo age como mola propulsora para auxiliar na 

lembrança (HALBWACHS, 2006; CATOGRA, 2001; LE GOFF, 1996; DOMINGOS, 

2011). Como mostra Freitas (2002) em algumas considerações sobre os estudos de 

Halbwachs (2006):  

 
A reconstrução do passado, portanto, irá depender da integração do indivíduo 
em um grupo social que compartilha de suas experiências. Será esse grupo que 
dará sustentação a suas lembranças. Porém, segundo Halbwachs, é 
indispensável que haja entre o grupo e o memorialista uma identidade, pela 
qual se evidencie uma memória coletiva. Consequentemente, o isolamento ou 
a falta de contato com o grupo significará a perda do passado (FREITAS, 
2002, p. 27). 

 
Memória e identidade se encontram em plena sintonia e numa relação de reciprocidade 

com relação à sociedade, mantendo-se numa contínua ação de movimento 

(DOMINGOS, 2011). Destarte, “a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente [...] podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito 

estreita entre a memória e o Sentimento de Identidade [...]” (POLLAK, 1992, p. 204). 

De forma contrária, pode haver o apagamento das memórias e, por conseguinte, a 



52 

 

negação de outras histórias que estão fora das relações de poderes, assim o apagamento 

de identidade e/ou identidades.  

Memórias são mitigadas e histórias são negadas na medida em que não se guarda partes 

das histórias, porque não pertencem às histórias das grandes representações e símbolos 

nacionais, numa perspectiva positivista. No Cariri não é diferente. Predomina a história 

dos “grandes vultos”, ficando às margens a participação de negros/as e dos “índios/as”. 

Com a destruição dos lugares de memória, a história dita oficial nega a presença negra 

e, consequentemente, esta não se fará presente na parte de conteúdos curriculares 

importantes a serem estudados, os grupos culturais, como os reisados, negam a relação 

com essa cosmovisão. 

Ainda na mesma linha de pensamento existe um, concernente, consenso entre os 

estudiosos da memória na afirmativa da necessidade de procurar nas lembranças a busca 

para se construir as identidades, sejam estas individuais ou coletivas, a lembrança seria o 

ponto marcador que determinaria a identidade. O relembrar seria fator de identificação 

com a comunidade da qual faz ou fez parte (CATOGRA, 2001; LE GOFF, 1996; 

POLLAK, 1992; FERREIRA, FRANCO, 2009). Como podemos observar nas 

declarações de Catogra (2001): 

 
A memória, reavivada pelo rito, também tem um papel pragmático e 
normativo. Em nome de uma história [...] ela visa inserir os indivíduos em 
cadeias de filiação identitária, distinguido-os e diferenciando-os em relação a 
outros [...] Para isso, o seu efeito ritual tende a traduzir-se numa mensagem. E 
esta, ao unificar recordações colectivas, constrói e conserva uma unidade que 
domestica a fugacidade do tempo num presente que dura (CATOGRA, 2001, 
p. 50).    

 
Os fatos presentificados, os cerimoniais reproduzidos e atualizados, a transmissão das 

experiências vividas, os símbolos mantidos são perpetuados em função da ação realizada 

pela memória, sem esta estariam diluídos e perdidos no caminho do tempo. Por mais que 

ela perpetue de forma seletiva, mas somente por ela existe a atualização do passado, 

mesmo que para isso as presentificações dos fatos vividos tenham que sofrer modelagens 

realizadas pela força seletiva da memória. Eventos pelos quais se faz continuar as 

identidades e relações sociais (CATROGA, 2001; HALBWACHS, 2006; DOMINGOS, 

2011).  
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Deve-se levar em consideração que os elementos, materiais ou imateriais, deixados pelo 

passado e transmitidos pelo ato de rememorar não possuem sua importância para o 

entendimento acerca do “sentimento de pertença, em que cada subjetividade se auto-

reconhece filiada em totalidades [...] vindas do passado, se projectam no futuro” 

(CATROGA, 2001, p. 50-51).  

Nesse sentido, a lembrança tem a responsabilidade de refazer e reatualizar o sentido de 

pertencimento de um povo em contraposição ao poder de diluição que o tempo possui, 

assim “a memória é um elemento constitutivo de continuidade e de coerência” 

(FERREIRA, FRANCO, 2009, p. 86). A extinção da memória coletiva coloca em xeque 

identidades de sociedades, eliminando possibilidades de existência, isto é, “a falta ou a 

perda, voluntária ou involuntária, da Memória Coletiva nos povos e nas nações [...] pode 

determinar perturbações graves da Identidade Coletiva” (LE GOFF, 1996, p. 425). 

A existência e identidade dos povos são permitidas pela força da rememoração, esta 

sendo condição sine quo non para a perpetuação de um grupo social (BONVINI, 2001). 

A memória estimulada e manifestada pelos seus mais diversos meios garante a 

atualização do que passou, constitui relações identitárias, preserva as histórias, ritos e 

mitos da sociedade. Pode ser entendida como elemento basilar do social, do cultural, do 

político e da religiosidade de um povo (CUNHA Jr., 2009; OLIVEIRA, 2006; 

OLIVEIRA, 2007; FREITAS, 2002; LE GOFF, 1996; FERREIRA, FRANCO, 2009). 

Pollak (1989) nos ajuda a compreender tais ponderações: 

 
Maurice Halbwachs insinua não apenas a seletividade de toda memória, mas 
também um processo de ‘negociação’ para conciliar memória coletiva e 
memórias individuais: ‘para que nossa memória se beneficie da dos outros, não 
basta que elas nos tragam seus testemunhos; é preciso também que ela não 
tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos 
de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem 
possa ser reconstruída sobre uma base comum’ (POLLAK, 1989, p. 4).    

 

Os autores estudados convergem para as afirmativas que a memória é efetivada na 

vivência em sociedade; são lembranças envolvidas na conjuntura presente; é manter 

salvaguardadas as memórias vivas de outrem; é, para as africanidades, reviver e atualizar 

o poder dos ancestrais. Assim, “a memória será sempre fundacional, sacralizadora e 

reactualizadora de um passado que, ainda vivo, tende a fundir-se num eterno presente” 
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(CATROGA, 2001, p. 54). Freitas (2002) faz algumas considerações a partir de 

Halbwachs (2006):  

 
Maurice Halbwachs... desenvolve uma teoria... na qual salienta que lembrar 
não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje. 
A conservação total do passado e a sua ressurreição só seriam possíveis se o 
adulto mantivesse intacto o sistema de representações, hábitos e relações 
sociais da sua infância – o que é impossível. O passado não sobrevive ‘tal 
como foi’, porque o tempo transforma as pessoas em suas percepções, ideias, 
juízos de realidade e de valor (FREITAS, 2002, p. 26-27). 

 
Então é possível levar em consideração que a memória tem função primordial no 

rememorar fatos passados, permite perpetuar as identidades de um grupo. A memória é 

lócus da história, recupera e reelabora passado a partir do olhar do presente. É no espaço 

da memória que se refaz vidas esquecidas, legitima a existência de fatos, imprime 

ensinamentos capazes de se manter frente às intempéries do tempo. Ensinamentos que 

continuam e mantêm existências de povos. Enfim, a memória tem função de eternizar a 

existência de um grupo, permite pelo ato da pronúncia manter viva a história 

(DOMNGOS, 2011). 

A memória vivifica lembranças pelo ato de execução dos ritos transmitidos pelos 

ensinamentos do ancestral. O ato de repetir pela ação da memória efetiva o que foi vivido 

pelo grupo, dessa forma, mantém-se a identidade comum e a permanência cultural. 

Existe, portanto, uma resistência mantida pela memória em suas manifestações concretas 

ou simbólicas em seus lugares de memória17. O passado é constantemente reativado pela 

força da memória no intuito de manter vivas as experiências e as práticas humanas. 

A memória tem a finalidade de reatualizar e reestruturar o patrimônio material e 

imaterial. Esse conjunto, o qual se dá na relação entre conjuntura e sujeito, é mantido em 

função da manutenção das ações humanas, é na interação com os atores de um 

determinado povo que se constitui a memória da comunidade.  

A memória é aquilo que se dá no dinamismo com o real existente; é intercâmbio entre 

passado e presente; é o sujeito único em diálogo com o todo social; é aquilo que fica e 

continua; é a não lembrança e a lembrança. Enfim, é aquela que tem a incumbência de 

manter a história e a cultura de uma sociedade; é um movimento que perpetua as relações 

                                                            
17 Tomamos o conceito de Ecléa Bosi (1994) em que coloca artefatos físicos que determinam o lugar no 
mundo e a identidade. Permite aproximar o fato passado do momento atual. Aquilo que remete às 
lembranças de um momento vivido.  
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dos seres com o mundo. O pertencimento identitário e social edificados em um grupo, se 

dá nessa relação multifacetada entre a memória, o ser e o mundo vivido. 
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3 EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA NEGAÇÃO AO ACESSO: POLITIZAÇÃO E 
NOVAS POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS 

 

[...] Já que comecei agora vou até o fim. Se um 
dia quando eu não puder mais eu passo pra outro, 
mas tem que continuar, né? [...] 

Mãe Maria de Xangô 

 
Outra forma de evitar e dificultar a consciência política e cidadã dos afrodescendentes 

foi negar o acesso à educação formal. A educação que podemos entender como sendo 

um dos frutos para uma ação libertadora, durante muitos anos foi-lhes negado e quando, 

das poucas vezes, essa forma de educação foi permitida ficava à mercê do desejo, da 

vontade e do interesse de missionários e do grupo dominante. Podemos constatar tal 

afirmativa ao observar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2004), quando trata desse ingresso, o qual foi sempre negado à população 

negra e quando permitida sempre se criava empecilhos para dificultar o acesso: 

 
O Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no aspecto 
legal, uma postura ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo 
que atinge a população afro-descendente brasileira até hoje. O Decreto nº 
1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do 
país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos 
negros dependia da disponibilidade de professores. O Decreto nº 7.031-A, de 
6 de setembro de 1878, estabelecia que os negros só podiam estudar no 
período noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir 
o acesso pleno dessa população aos bancos escolares (BRASIL, DCN, 2004, 
p. 7). 

 
Entretanto, nem por isso a população negra, marginalizada dos direitos de ser, deixou-se 

sucumbir pelas forças contrárias que decepavam suas ações e desejos de mudar, pois as 

resistências ocorreram por toda a sociedade. A partir do século XIX perpassando de 

forma mais intensiva ao século XX e chegando ao XXI18, mesmo que em ações 

                                                            
18 Para compreender as lutas e, consequentemente, as conquistas do movimento negro na educação e em 
outros espaços ver: LIMA, Ivan Costa, NASCIMENTO, Joelma Gentil do (org). Trajetórias Históricas e 
Práticas Pedagógicas da População Negra no Ceará. Fortaleza: Imprece, nº 1, 2009. NUNES, Cicera. 
Reisado: uma proposta para o Ensino das Africanidades. Fortaleza: Conhecimento Editora, 2011. 
GOMES, Ana Beatriz Sousa. O movimento negro e a educação escolar: estratégias de luta contra o 
racismo. In: GOMES, Ana Beatriz Sousa, CUNHA Jr. Henrique (org). Educação e Afrodescendência 
no Brasil. Fortaleza: Edições UFC, 2008. LIMA, Ivan Costa, ROMÃO, Jeruse, SILVIERA, Sônia Maria 
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esporádicas ou em atos mais densos e contínuos, dependendo do período, a consciência 

crítica sobre a organização da educação brasileira por parte de um grupo da população 

negra vem tentando tornar em ato o potencial de liberdade e de autogoverno que está 

nos atores sócio-históricos afrodescendentes (LIMA, 2009; NUNES, 2011).  

Essa disposição e desejo de uma consciência crítica para a libertação do pensamento, 

para uma educação libertadora direcionada aos sujeitos no sentido de retornar para estes 

em forma de libertação e conscientização da estrutura segregacionista preestabelecida, 

tomou e vem tomando corpo e ocupando lugares que deveriam ser garantidos desde a 

chegada dos africanos em terras nacionais (CUNHA, 2006; LIMA, 2009; NUNES, 

2011).  

Assim, esse processo, educacional transformador e libertador, funciona com a intenção 

de legitimar os direitos dos atores sociais. Direitos estes legitimados e efetivados pela 

própria ação do ator que após dominar o poder da palavra atua no processo de mudança 

da realidade. A finalidade dessa educação transformadora é uma sociedade justa e 

equitativa, com direito a participação e deliberação acerca da própria existência e sobre 

o futuro da sociedade na qual está inserido (FELTRAN, 2003; SCHERER-WARREN, 

1999; GOHN, 2003).  

Nessa concepção de transformação social pensada pelos intelectuais negros brasileiros 

não são possíveis nem desejáveis discursos fechados, homogêneos, hegemônicos, pois a 

licitude dessa forma de educação deverá ser edificada, sobretudo, pela ação discursiva 

dos agentes sociais que se localizam as margens das relações sociais dominantes. Esse 

pensamento crítico da intelectualidade negra acerca do pensamento hegemônico social 

brasileiro tenta reorganizar a realidade no intuito de torná-la mais libertadora e 

equitativa em termos étnicorraciais.  

O pensamento crítico emergido entre os negros e negras, construído por esses sujeitos 

históricos, permitirá, de forma consistente, descobrir respostas aos problemas e as 

indagações que estão expostas na estrutura vigente. De forma análoga, as ponderações 

de Brandão (1984) nos são oportunas quando tratam da funcionalidade desse processo 

educacional libertador e crítico: 

                                                                                                                                                                              
(org). Educação Popular afro-brasileira. Florianópolis: Editora Atilènde (Núcleo de Estudos Negros), 
2002.   
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O papel da educação é o de propor elemento para que homem, ao invés de 
subordinar-se, seja estimulado a ingressar nesse mundo inovado, redefinido-o 
e aos seus papéis; criticando não apenas os seus valores, mas também, os 
novos valores introduzidos (BRANDÃO, 1984, p. 53)    

 
Dessa forma, se faz de indubitável importância o cultivo dos diálogos e das relações 

práticas da ordem social de maneira a se justaporem no intuito de mutuamente 

transformar a realidade díspare existente. A práxis, relação dialógica e dialética, 

interação entre sujeito e mundo, portanto, é o fundamento primeiro no que tange um 

mundo mais justo e igual.  

Educação para libertação e o, consequente, pensamento crítico transformador chega ao 

seu ápice quando sobrepuja as estruturas díspares dominantes, quando supera os 

preconceitos e as interpretações de mundo que imperaram na atualidade dissonante. 

Interpretações essas as quais aviltam outros grupos fora do modelo ou dos padrões 

hegemônicos socialmente preestabelecidos. A educação de cunho libertador não foge da 

sua essência estratégica de politização, parte inerente da constituição das relações 

democráticas (GONÇALVES, 1998; SOUSA, 1998). 

O ato de se politizar é um fator de suma importância quando se trata de educação 

libertadora, porque é neste momento em que a ação humana transpassa o controle de 

grupos hegemônicos. Na ação política do sujeito agente em que se concretiza e se 

confunde educação e atuação crítica que aspira alterações na sociedade, visando à 

libertação e a efetivação do direito dos sujeitos sócio-históricos.  

Politizar é ter o domínio da palavra e é a partir do poder de domínio da própria fala, 

enquanto ação política, que os sujeitos sociais tornam em ato aquilo que se tem em 

potencial, ou seja, a ação de transformar a realidade desigual em uma relação de 

equidade. Logo, a democracia racial só é realizada pela concretização da política, que 

por sua vez está intimamente ligada ao poder de controlar a palavra, já que esta abre a 

consciência para o mundo.  

O silenciar ou o não conhecer o verdadeiro poder da palavra é ser controlado, 

subalternizado é perder o senso crítico da realidade. Pois, como nos transparece 

Brandão (1984), a palavra: 
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Aprisionada por um poder separado da vida, a palavra sem o consenso torna-
se a fala necessária para a sociedade e, por isso, é imposta e dada como 
legítima para realizar os atos do controle da vida social dominada pela 
desigualdade. Torna-se aquela que sendo, ao mesmo tempo, a norma da 
ordem, é também a verdade da norma. Dita e principalmente escrita é como o 
selo, mais do que o sinal, de um poder desde onde a posse não contestada do 
direito de dizer o sentido de tudo, de torná-lo legítimo e de fazê-lo circular 
como saber, crença, ideia, valor e código, estabelece a necessidade social de 
sua existência como poder, e funda a necessidade do seu exercício sobre o 
silêncio do outro. O poder torna-se legítimo porque é pronunciado como tal e, 
como tal, pronuncia palavras que ordenam a vida (p. 8). 

A reestruturação da realidade histórica leva, por conseguinte, à reorganização social dos 

atores e de suas relações. As novas condições históricas e o desejo da militância negra 

transformam as formas de raciocinar, apreender, dominar e lutar dos atores sócio-

históricos. Portanto, a partir do olhar crítico e o desejo de alterar a realidade dada, a 

educação, sendo engendrada dentro de uma estrutura pré-estabelecida torna-se um 

“artifício político-pedagógico” efetivado na sociedade, permite às classes subordinadas 

organizar e propagar uma percepção de realidade que lhes é adequada. Assim:  

 
A partir do ressurgimento das organizações do Movimento Negro no Brasil 
[...] a educação tem sido apontada como uma das grandes preocupações deste 
setor, no sentido de que seria considerada uma das políticas públicas 
indispensáveis para a organização dos setores marginalizados (LIMA, 2009, 
p. 29). 

 
Esse tipo de ensino que se destina à ação libertadora está atrelado ao enrijecimento das 

organizações e das mobilizações erigidas pelos movimentos sociais negros. Agindo de 

forma coletiva para alargamento de “condições subjetivas e objetivas” que permitam a 

constituição de agentes sociais aptos a atingir a verdadeira emancipação. É um processo, 

cujo elemento identificador é a organização popular. É a narrativa de um grupo que 

procura a afirmação da sua identidade e que luta pela sua organização no intuito de 

auto-definição e auto-escolha. É ter o poder de contar e recontar sua própria história e 

compreender a partir do seu próprio olhar sua cultura e suas relações sociais. 

A tarefa da educação para igualdade racial é a de reconstruir, restaurar, renovar e 

revigorar a estrutura dada, de forma crítica e transformadora, que sempre esteve 

atrofiada, pelas palavras do poder hegemônico eurocêntrico. A educação tem o dever de 

emergir a história não contada para que as populações marginalizadas tenham o direito 

de serem conhecidas. Durante muitos séculos a história e a cultura africana e 

afrodescendente foram escritas e reescritas pelo olhar do outro, assim, tornando-as, a 
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partir da concepção alheia, história “primitiva” e culturas “selvagens” (DCN, 2004; 

MUNANGA, 2003).   

Parafraseando Amadou Mahtar M’Bow (2010) quando este, no prefácio do volume 1 de 

História Geral da África, expõe o problema de tentar entender uma realidade partindo 

de medidas exógenas que não se adequam às especificidades de determinada realidade, 

ou seja, o problema está em usar “métodos” alheios para entender a história da África, 

dos africanos e dos afrodescendentes.  

Para compreender um determinado lugar ou povo, sua história e sua organização social 

deve-se partir o mais próximo possível de suas origens, quando se parte de um olhar 

estranho para estudar pode se ter conclusões precipitadas e desvirtuadas. Dessa forma, 

precisa se reescrever a história da África, dos africanos e de suas populações, seja em 

terra natal ou em terras estrangeiras tendo como molde uma perspectiva de 

pesquisadores africanos ou, no caso do Brasil, de agentes investigadores que tenham 

pelo menos uma olhar afrodescendente (CUNHA Jr. 2006; M’BOW, 2010; KI-ZERBO, 

2010). Todavia, essa postura de pesquisa não é algo oposto, extremo, combativo ao 

outro, como foi sempre posto pelo grupo dominante, não é eliminar a diferença, pois:  

 
Não se trata de construir uma história-revanche, que relançaria a história 
colonialista como um bumerangue contra seus autores, mas de mudar a 
perspectiva e ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas. Torna-se 
necessário retornar à ciência, a fim de que seja possível criar em todos uma 
consciência autêntica. É preciso reconstruir o cenário verdadeiro. É tempo de 
modificar o discurso (KI-ZERBO, 2010, p. XXXII).  

 
A ação de atuação garantida pela força daquele que pensa, o ser humano, e que assegura 

toda a sua existência e que a lei propõe, foi algo relegado pela relação de poder 

construída na organização social. O Brasil não fugiu a essa regra, as relações de poderes 

construídas ao longo do processo histórico e social refletiram de forma “covarde” e 

manipuladora sobre um determinado grupo social. O tratamento dado à população que 

veio do além Atlântico durante muitos anos soterrou sonhos e famílias, eliminaram 

possibilidades de grupos humanos terem vidas dignas, condições mínimas de 

sobrevivência e solapou a história de um povo. 

As condições deixadas pela estrutura social brasileira inviabilizou possiblidades da 

população negra; as organizações sociais baseadas, ainda, em pensamentos 
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eurocêntricos, os quais são legitimados nas relações sociais, ocultam ou continuam 

mantendo relações de poderes que impedem a compreensão do racismo.  

Nesse caso a edificação da realidade social e histórica não foi concretizada apenas por 

uma homogeneidade étnico-cultural, toda estrutura está imbuída de uma 

multiculturalidade que dá base à sustentação do espaço da pesquisa. Todavia, 

pluralidade cultural negada em função de uma visão de mundo que subtrai o direito do 

outro; como ressalta Sodré (1988a, p. 10): “a absolutização do universo semântico 

dominante implica hegemonia cultural” (SODRÉ, 1988a, 1988b; LARAIA, 1997; 

LEACH, 1985).  

Assim, abrindo para educação uma nova compreensão, quando tratamos da presença 

negra e suas práticas religiosas, possibilitando um novo olhar o qual é proposto pela Lei 

10.639/2003, quando esta afirma a necessidade de termos novos olhares críticos a 

respeito do que foi escrito sobre a história do negro no Brasil. Exige-se uma 

reelaboração da forma de pensar e uma releitura sobre o que se produziu acerca da 

história e cultura africana e afrodescendente, como nos é oportuno. As Diretrizes 

Curriculares em uma de suas determinações:  

 
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se 
distorções, envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito 
de experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes 
circunstâncias e realidades do povo negro. É um meio privilegiado para a 
educação das relações étnico-raciais e tem por objetivos o reconhecimento e 
valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de 
seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes 
africanas da nação brasileira [...] (DCN, 2004, p. 20). 
 

 
Porquanto, compreende-se que a educação deve está ligada a transformar as relações 

sociais e humanizar, ou seja, reelaborar o mundo mais igualitário no que se refere às 

questões raciais, sociais, culturais e políticas. Elaborar e, por conseguinte colocar em 

prática, um modelo educacional que combata essa estrutura obsoleta que ainda 

manifesta racismo contra a população negra. Modelo antigo de educação, que manifesta 

racismo nos seu cotidiano reproduzindo-o no seu currículo escolar e no seu material 

didático.  

Do que trata a discussão aqui erigida, é pensar a luta contra o racismo estrutural 

estabelecido na sociedade. Combater ações racistas perpetradas e atuantes nas relações 
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sociais. Nessa perspectiva deve-se compreender que a presença negra na região e a 

prática religiosa de base africana merecem um olhar diferente e não preconceituoso, 

pois, somente assim pode-se ter uma releitura sobre a presença negra e as manifestações 

sagradas praticadas pelo povo de santo19.  

A educação formal, informal e não-formal20 precisa ponderar e levar em consideração 

no seu processo educativo que o negro deve ser localizado na história local, e 

compreendido em sua forma de ser e agir na sociedade; que o fazer religioso de matriz 

africana deve ser compreendido e ensinado como prática religiosa, assim como qualquer 

outra e não vista como seitas de práticas “diabólicas” ou quando muito as “folclorizam”. 

Pois, na prática sagrada de base africana encontra-se uma filosofia de imanência que 

pouco se buscou compreender, existe nela uma necessidade em si mesma de existir e 

fazer existir o próprio mundo material e imaterial. 

A educação realizada deve desempenhar a função de inclusão social e compreensão real 

da realidade dentro de suas diferenças, respeitar o diferente em suas práticas sociais, 

culturais e religiosas, sem sofrer atos discriminatórios. A educação inclusiva deve estar 

atenta à inserção de segmentos sociais colocados, pelo processo histórico, às margens da 

sociedade. As práticas educativas no seu fazer pedagógico no dia a dia devem tornar em 

ato o seu potencial transformador da realidade díspare.  

A educação libertadora, como expunha Freire (1987), é direcionada aos sujeitos no 

sentido de retornar para estes em forma de libertação e conscientização da estrutura 

segregacionista preestabelecida. Assim, esse processo educacional, funciona com a 

intenção de tornar os atores realmente humanos e dotados de direito, legitimado e 

efetivado, pela própria ação do ator transformador que após dominar o poder da fala 

atua no processo de mudança da realidade. A finalidade dessa educação é uma 

                                                            
19 Nome dado às pessoas seguidoras das religiões afrodescendentes. Também chamado de povo de 
terreiro. 
20 Para maior compreensão dos conceitos de educação formal, informal e não-formal ver: LIBÂNEO, 
José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 5 ed., São Paulo: Cortez, 2002. DOMINGOS, 
Reginaldo Ferreira. Pedagogias da transmissão da religiosidade africana na casa de Candomblé 
Yabasé de Xangô e Oxum em Juazeiro do Norte – Ce. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 
do Ceará. Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza- Ce, 
2011. 
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sociedade justa e equitativa, com direito à participação de deliberação acerca da própria 

existência e sobre o futuro da sociedade a qual está inserido (FREIRE, 1987). 

Na educação desse percurso para a libertação não são possíveis nem desejáveis 

discursos fechados, homogêneos, hegemônico, pois, essa forma de educação deve ser 

erguida, principalmente, pela atuação dos sujeitos que estão às margens da estrutura 

social dominante. Por conseguinte essa educação, construída pelos próprios sujeitos 

históricos, permitirá encontrar soluções possíveis para os problemas e inquietações 

elaboradas na realidade social e histórica (FREIRE, 1987). 

Dessa forma se faz de indubitável importância o cultivo dos diálogos e das relações 

práticas da ordem social, de maneira a se justaporem no intuito de mutuamente 

transformar a realidade díspare existente. A práxis, relação dialógica e dialética, 

interação entre sujeito e mundo, portanto, é o fundamento primeiro no que tange um 

mundo mais justo e igual. A educação libertadora dialógica chega ao seu ápice quando 

sobrepuja as estruturas díspares dominantes, quando supera preconceitos e as 

interpretações de mundo que imperaram na atualidade dissonante. O modelo 

educacional não foge da sua essência estratégica de politicização, parte inerente da 

constituição das relações democráticas (FREIRE, 1987).  

Na ação política do sujeito agente se concretiza e se confunde educação libertadora, 

uma vez que visa à libertação e efetivação do direito dos sujeitos sócio-históricos. 

Politizar é ter o poder da fala, entendida como ato político, é que os atores em ato 

transformam a estrutura díspare. A democracia só é realizada pela concretização da 

política, esta por sua vez está intimamente ligada ao poder de controlar a palavra, já que 

esta, de acordo com Freire (1987) abre a consciência para o mundo.  

Refletir um novo e diferente fazer educacional para uma inserção e compreensão da 

realidade social e histórica é revirar modelos dados e entendidos como verdadeiros; 

assim, consequentemente, difíceis de serem demolidos. Propor mudança de modelos 

estabelecidos é pôr em prática uma luta epopeica, posto que seja compreensão comum, 

a “verdade” elencada não precisar ser demolida, pois, o que se opõe a “verdade” é o 

falso e este não se fez “verdade” pela sua essência de falsidade. Ou seja, tudo que veio 

de encontro à “verdade” deve ser renegado pelo seu valor intrinsicamente falso. 

Portanto, entende-se o quanto é difícil e complexo pensar uma educação que reveja a 
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presença negra, e se torna mais complexo quando se trata de discutir a religiosidade de 

base africana como manifestação de sagrado, prática religiosa.  

Portanto, discutir o conceito de religião e religião de base africana na sociedade 

brasileira é escapar ao que já existe, é reelaborar o pensamento sobre o que está formado 

como religião; assim, é superar, é agitar o que já está dado. Vemos dessa forma ao 

discutir sobre o conceito de religião e seus estudos nos espaços educativos. Olhar a 

educação nesse viés de propor mudanças e inserção, de uma discussão sobre o negro e 

suas práticas religiosas, antes vistas como desnecessária e inócua, é escapar aos moldes 

já formulados e aceitos como verdade; é ultrapassar o que se entende por formatação 

curricular e moldes sociais preestabelecidos.  

Este é o formato de educação que deve ser praticado nos lugares educativos, propondo a 

compreensão da presença negra e de seus fazeres cotidianos. Nas práticas culturais e 

religiosas, é reviver, é educar para a manutenção de uma história antes esquecida ou 

renegada pelo olhar racista eurocêntrico. Deve-se educar para continuar os saberes 

ancestrais africanos e de seus descendentes, pelo olhar de si mesmo, como coloca 

Kizerbo (2010), e não pelo olhar do outro centrista – eurocêntrico – que, por sua vez, 

nega a diferença do outro; deve-se educar para alterar a realidade segregacionista. Dessa 

maneira, busca-se refazer a realidade dada com a finalidade de elaborar um mundo 

melhor com uma vida digna.  
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4 ÁFRICA E AFROBRASILIDADE EM SUA GÊNESE: INTERCÂMBIOS 
COMERCIAIS, INTERCULTURALIDADE, RELAÇÕES DE PODERES E 
NOVAS TERRAS 

 

Neste temos a pretensão de revelar que a relação Brasil – África só foi possível pelo 

caráter comercial desenvolvido no continente africano. Os movimentos comerciais, 

anteriores ao século XVI, existentes entre África, Ásia e Europa, foram a máquina 

propulsora para que no século XVI os africanos chegassem ao Brasil por via de uma 

diáspora forçada. Revelamos nesta parte do texto algumas considerações acerca do 

comércio, da cultura e da história de lugares e sociedades de regiões da África no intuito 

de revelar que é importante rebuscar um pouco desse continente para entender essa 

aproximação Brasil – África e o deslocamento de africanos e afrodescendentes pelo 

interior brasileiro.  

Pontuamos a existência de duas sociedades, Ibos e Dangara, no intuito de caracterizar e 

descrever as consequências para esses povos do contato com outras culturas e 

sociedades. O recorte dessas sociedades africanas teve a pretensão de exemplificar o 

que ocorreu em muitos casos do contato de africanos com europeus, muitas vezes, 

desvantajoso para os primeiros. O destaque desses dois grupos sociais foi em razão de 

sabermos que o continente africano é vasto e uma tese não daria conta de resgatar toda a 

diversidade existente no continente. 

Trazer à tona aos olhares dos leitores informações acerca da África é de ampla 

importância para a compreensão do contexto histórico e cultural, e das contribuições 

destes para a história do Brasil. Assim, é por essa perspectiva que traçaremos algumas 

considerações neste capítulo. Pois, entende-se que as possibilidades de relação África e 

Brasil se fazem anteriores ao contato inicial entre essas duas nações, no século XV. 

Com a ótica de historiador, e com base em pesquisas sobre a África, devemos levar em 

consideração que o contato entre o continente africano e o Brasil só foi possível em 

função de um processo histórico, social e econômico que ocorria muito antes do século 

XV. 

É plausível a compreensão de que para que houvesse a expansão e interculturalismo 

africano fora necessário haver, séculos antes de Cristo, contato com outros povos não 
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originários do continente. As possibilidades comerciais e as expansões as quais 

permitiram outras sociedades visitarem a África podem ser levadas em consideração, 

enquanto primeiros indícios, quando desejamos entender as contribuições e contatos 

africanos com outros povos.  

 

4.1 A África e os contatos com sociedades não africanas: possibilidades de 
interculturalidade  

 

O choque de culturas não pode deixar o africano 
desenraizado. Há princípios, valores, reflexões e 
estruturas que a África negra não pode perder 
porque constituem a sua especificidade-
identidade cultural, o manancial da sua vida, a 
sua riqueza humana e cultural (ALTUNA, 1985, 
p. 10). 
 

Devido à aproximação entre o extremo norte da África – Magbre21 - com o sul do 

continente europeu e a costa oriental, uma proximidade com o continente asiático 

permitiu uma relação em que há registro de contatos dos hebreus, povos asiáticos, com 

os egípcios aproximadamente 18 séculos a.C. Apesar dos registros históricos revelarem 

que esses contatos, duradouros entre os povos que viveram nesses continentes e os 

comerciantes africanos, não foram tão amistosos em razão da disputa pelo poder, pelo 

comércio e por garantia de território para estabelecer bases de apoio (SOUZA, 2008, 

MONÈS, 2010; WARMINGTON, 2010).  

Nesse intercâmbio entre populações estiveram também em terras africanas, 

aproximadamente no século VII a.C., os Assírios, povos que se estabeleceram em terras 

mesopotâmicas e que no ápice do período de crescimento exponencial do seu império 

chegaram ao Egito. Podemos citar ainda a presença dos Fenícios que percorreram o mar 

Mediterrâneo pelo interesse e lucro que poderiam obter no comércio com os produtos 

vendidos no norte da África, durante séculos XI e X a.C. (SOUZA, 2008, MONÈS, 

                                                            
21 Termo utilizado para se referir ao Norte da África muçulmana, excetuando o Egito, todavia Hussain 
Monès (2010) faz algumas considerações acerca do termo: “aos olhos de alguns autores modernos, o 
termo ‘Mangreb’ tornou-se anacrônico, em virtude dele não mais se aplicar senão a uma fração do 
território. Acerca de seiscentos anos, Ibn Khaldun pensava de modo idêntico. Segundo ele, este termo, al-
Magreb, representava menos um nome próprio que uma definição geográfica que, acrescentava ele 
todavia, tornara-se o nome deste território. 
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2010; WARMINGTON, 2010). Como podemos observar no mapa comercial dos 

fenícios: 

Imagem 1 – Mapa Atual e Rota Comercial Antiga dos Fenícios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Essa região abastecia, por meio da agilidade marítima dos fenícios, as demais 

populações não africanas. Neste caso podemos destacar grandes portos situados no 

extremo norte da África como: Cartago (atual Tunísia), Tanger (hoje Rabat em 

Marrocos), Lepsis e Cirene (Líbia) e Menfis no Egito (SOUZA, 2008). Para 

entendermos a importância do litoral norte africano, no mar Mediterrâneo, para os 

Fenícios, pontuamos considerações de Warmington (2010) que fundamenta as 

explanações expostas: 

 

[...] Os fenícios utilizavam duas rotas; uma passava pelo norte, ao longo das 
costas meridionais da Sicília, da Sardenha e das Ilhas Baleares; ao sul 
margeava a costa da África do Norte. Supõe-se que os fenícios dispunham de 
um ancoradouro a cada 50 km aproximadamente, ao longo desta última rota 
(WARMINGTON, 2010, p. 475). 
 

No caso do norte da África por ser um entreposto comercial estratégico e por permitir 

um comércio intensivo logo foi ocupado por gregos, provavelmente entre séculos VIII, 

VII e VI a.C. Já os romanos estiveram presentes na costa norte do continente, 

Fonte: Google Maps . Ilustração e Montagem com base nas pesquisas: Reginaldo F. Domingos 
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precisamente em Cartago, século I a.C e no Egito em 30 a.C. Os germânicos e árabes 

também estiveram em África (SOUZA, 2008; WARMINGTON, 2010).  

As relações sociais e comerciais na África tiveram outros pontos de contato que não 

somente a parte do extremo norte do continente, pelo Mediterrâneo. Não podemos 

deixar emerso ao olhar do leitor que na costa oriental também existiu um intenso 

comércio pelo Mar Vermelho. Nos anos de 500 a.C existem registros de semitas22, que 

vieram da região das arábias e, com intenções de realizar tarefas comerciais, chegaram à 

costa oriental. Abaixo o mapa, dos reinos africanos, ilustra a relativa aproximação entre 

o Oriente da África e a região da Península Arábica, sendo separados apenas pelo Mar 

Vermelho, assim permitindo a relação comercial entre os semitas, habitantes das 

arábias, e o reino de Axum que, durante longo período, teve grande relevância no 

comércio da região. Este reino acumulou riquezas e influências nas relações comerciais. 

Imagem 2 – Regiões de contatos comerciais entre Semitas e Reino de Axum 

 

 
Fonte: SOUZA, Maria de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2008. 

Ilustração e Montagem: Reginaldo F. Domingos 
 

                                                            
22 Povo que possui grupo linguístico comum. Segundo gêneses, livro da bíblia, os semitas são 
descendentes de Sem, este filho de Noé.  
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O canal de contato entre os dois povos foi o Mar Vermelho, que possui 300 km, em 

média, da costa africana à costa arábica facilitando o contato entre os dois territórios; 

nesse momento a reino de Axum, na atual Eritréia, era um importante reino e tendo um 

importante comércio que a colocava à frente, em termos econômicos e políticos, das 

demais sociedades vizinhas.  

No Oceano Índico também na costa oriental, abaixo da linha do Equador, houve outros 

contatos comerciais que datam do século II da era cristã, onde hoje é a Tanzânia. 

Podemos compreender esse contexto histórico e as contribuições culturais relativas aos 

contatos intercomerciais nas ponderações de Abdul Sheriff (2010): 

 
Uma das características notáveis da costa oriental da África ao longo da 
história é a relativa facilidade de acesso a essa área, tanto através do interior 
como do mar. A acessibilidade pelo interior foi um fator vital das migrações 
em direção a franja costeira e ajuda a elucidar a complexidade étnica e 
cultural dessa região. Por outro lado, o mar foi uma via de contatos e de 
interação com o mundo exterior. Portanto, num dos aspectos principais da 
história da costa oriental da África durante os últimos 2000 anos não foi 
isolamento, mas a interpenetração de duas correntes culturais que 
constituíram um novo amalgama, a civilização costeira swahili. O veículo 
deste processo foi o comércio, que facilitou a integração da costa africana 
oriental no sistema econômico internacional, com as consequências 
decorrentes (SHERIFF, 2010, p. 607).  

 

Aproximadamente no século XII, mercadores vindos das arábias já tinham edificado 

pontos estratégicos para a realização do comércio na região costeira oriental. Outros 

povos que circularam nessa região foram os indianos (SOUZA, 2008). Ainda seguindo 

essa perspectiva de contatos com outras civilizações e trocas culturais, nesse lado do 

continente, o Oriente Médio em razão de sua aproximação e pela possibilidade de 

contatos, pelos mares que banhavam essa costa, foram influentes na formação social do 

povo que naquele território habitava (SHERIFF, 2010). Essa parte da África, onde hoje 

se situa o norte de Moçambique, foi, logo após a proibição do tráfico pelos ingleses no 

Atlântico, depois de 1815, cordão umbilical entre Brasil e oriente africano (SOUZA, 

2008; ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006; KLAUCK, 2001).  

A costa ocidental foi outra parte do continente que possibilitou o contato com outras 

sociedades. A conquista do Ceuta (atual Rabat em Marrocos) pelos lusitanos e a certeza 

do comércio de ouro no extremo Norte da África (Magbre) despertaram o interesse pelo 

lado ocidental. Nessa parte a separação entre a Península Ibérica e a África se dá pelo 
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Estreito de Gibraltar que liga o Mar mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Essas condições 

naturais da região permitiram aos lusitanos esse intercâmbio sócio-cultural. Essa região 

litorânea do Atlântico foi uma das últimas a manter contato com populações não 

africanas. Os portugueses, início do século XV, foram os pioneiros nessa aproximação 

com as terras costeiras do lado ocidental da África. Nesse contato existe registro de que 

não foram amistosas as aproximações dos portugueses com os africanos (SOUZA, 

2008; ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006).  

Imagem 3 – Estreito de Gibraltar 

 
Fonte: Google Maps / Ilustração e Montagem Reginaldo Ferreira Domingos 

 

Tais contatos, muitas vezes comerciais, possibilitaram intercâmbios culturais, contatos 

com novas crenças, valores diferentes, novos conhecimentos e em outros casos, domínio 

e submissão. Essas práticas não querem dizer que os contatos com outros povos 

eliminaram por completo as práticas culturais do povo africano. Tal relação de poder e 

de aculturação de outros povos é possível verificar em O Mundo se Despedaça de 

Chenua Achebe (1983) quando da presença do europeu sobre a sociedade de Ibos que 

ocupava larga região, hoje parte da Nigéria, próximo ao rio Níger e também atual 

Camarões. 
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No período das Grandes Navegações, os colonizadores europeus desembarcaram em 

África e trouxeram junto as suas bagagens, suas verdades estabelecidas e seus poderes 

institucionalizados, com o desejo de subjugar os demais grupos sociais que não seguiam 

seus padrões culturais estabelecidos. Nesse sentido podemos tomar Ibos e Dangara 

como um modelo para entendermos um pouco da relação mantida entre europeus e 

africanos. Destacando uma sociedade, entre tantas outras que sofreram o mesmo método 

de colonização, Ibos foi alvo das relações de poderes coloniais europeus. As práticas 

culturais, religiosas, os costumes consuetudinários foram suplantados pelas ações dos 

europeus. O povo Igbos ou Ibos ocupava, em mapas antigos, as regiões Zanfara, Benin, 

Gvber, Melegete. O mapa original data de 1570 em sua primeira edição, embora este 

date de 1598, elaborado por Abraham Ortelius. 

 
Imagem 4 – Região do Povo Igbos ou Ibos 

 

 
Fonte: http://www.sanderusmaps.com - Ilustração e Montagem Reginaldo Ferreira Domingos 

 

Em Ibos, assim como o povo Dangara encontrados em Gana, Costa do Marfim e Togo, 

e outras sociedades africanas, as relações entre os membros eram e são baseadas em 

laços familiares e na ascendência, em que existe uma relevante correspondência entre a 

proximidade do parentesco, da moradia e das obrigações coletivas. No caso de Ibos os 
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parentes moravam vizinhos e os trabalhos eram compartilhados por todo o grupo de 

maneira comum, os afazeres eram realizados com o apoio dos demais, uma divisão 

igual permitia a integração e participação de todos da comunidade.  

Imagem 5 - Mapa Atual países de ocupação da sociedade Dangara 
 

 
Fonte: http://www.vmapas.com / Ilustração e Montagem: Reginaldo F. Domingos 

 
As questões políticas, sociais, religiosas e culturais ficavam a cargo de um conselho de 

anciãos, o que é possível perceber também na sociedade Dangara, para decidir sobre a 

comunidade, os mais velhos buscavam informações junto aos ancestrais, recorriam à 

força dos oráculos e aos atos conciliativos e punitivos dos egwugwus23; essas entidades 

determinavam o que fazer e o que decidir na comunidade. Existiam grupos de idade, 

possuidores de títulos honrosos também eram consultados quanto às questões da 

comunidade. 

Os colonizadores europeus chegaram com suas verdades e impuseram sua cultura, 

política, religião e costumes. De forma simbólica, discursiva ou pela coerção, 

mantiveram grupos sob o que eles trouxeram como verdades absolutas. Os modelos dos 

colonizadores foram repetidos enquanto verdades únicas e invioláveis. No locus foi 

                                                            
23 egwugwus – mascarados que personificam os espíritos dos ancestrais.   



73 

 

mantido o controle de um povo, desvirtuamento de suas verdades, a manipulação de 

uma região, da cultura, e por esse método, a reprodução tinha como objetivo preservar a 

verdade do colonizador. 

Novas relações sociais foram dadas por novas relações de poderes as quais foram 

trazidas pelos europeus que, por sua vez, determinavam e regiam as verdades. Ao 

mesmo instante que se produziam e dogmatizavam suas verdades, enquanto sendo 

absolutas e irrefutáveis, propagavam de maneira a dissimular as verdades do 

colonizado, assim, fazendo com que os costumes e os padrões morais fossem vistos 

como imperfeitos e incorretos.  

O eurocentrismo buscou extinguir as práticas culturais que não seguiam seu padrão 

determinando como verdadeiro e, consequentemente, inviabilizando a efetivação das 

demais práticas africanas. O europeu colonizador usou o falseamento e descrédito da 

cultura alheia, africana, como forma de controle e subjugação na tentativa de se 

legitimar em Ibos; a técnica de fazer o dominado assimilar e reproduzir o padrão moral 

estabelecido pelo dominador. Para compreendermos tal situação podemos no situar em 

Bourdieu (2008): 

 
O reconhecimento da legitimidade de uma dominação constitui sempre uma 
força (historicamente variável) que vem reforçar a relação de força 
estabelecida, porque, impedindo a apreensão das relações de força como tais, 
ele tende a impedir aos grupos ou classes dominadas a compreensão de toda a 
força que lhes daria a tomada de consciência de sua força (BOURDIEU, 
2008, p. 36). 
 

Com o poder de convencimento vai se eliminando as possibilidades de existência de 

outras práticas culturais e padrões morais. Como exemplo, podemos considerar a 

eliminação de práticas religiosas que não o catolicismo cristão. Um recorte nos permite 

entender tal situação, em O Mundo se Despedaça, quando Chinua Achebe (1983) nos 

mostra essa relação de morte religiosa no diálogo entre um missionário e um membro 

de Ibos: 

 
- Qual é o deus de vocês? – indagou. É a deusa da terra? O deus do céu? O do 
trovão? Qual é, afinal? 
- Todos os deuses que o senhor citou não são deuses, de forma alguma. São, 
isto sim, falsas divindades [...] Só existe um Deus verdadeiro, e Ele possui a 
terra, o céu, o senhor, eu e todos nós. 
- Os deuses de vocês não existem e, portanto, não lhes podem causar nenhum 
mal [...] são apenas meros pedaços de madeira e de pedra (ACHEBE, 1983, 
p. 135).  
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As coerções, em termos bourdieunianos e foucaultianos, simbólicas e discursivas, 

respectivamente, eliminaram todas as outras formas de culto que não eram cristãos e as 

práticas culturais que não estivessem dentro do modelo europeu. Coerções sobre o 

corpo também foram corriqueiras na tentativa de impor verdades morais e religiosas, 

eram características das atitudes dos europeus para com os cultos e costumes de origem 

africana. Desenvolveram-se com a intenção de justificar a não legitimidade das práticas 

e costumes africanos. Achebe (1983) nos ajuda a compreender essas relações de 

manutenção das forças, simbólicas, discursivas e coercitivas, enquanto algo que busca 

se perpetuar e legitima-se na comunidade africana. A fala de um missionário é analisada 

por iboenses e, logo, podemos perceber a intenção do religioso europeu na tentativa de 

converter os naturais de Ibos: 

 
- Tinha presença dominadora e os homens da tribo o escutaram. Disse-lhes 
que era um irmão [...] que o homem branco também era um irmão, porque 
todos eram filhos de Deus, criador do mundo inteiro e de todos os homens e 
mulheres. Disse-lhes que adoravam falsos deuses, deuses de madeira e de 
pedra, provocando, com essas palavras, um forte murmúrio no meio da 
multidão. Disse-lhes, ainda, que o verdadeiro Deus habitava nas alturas e 
que, ao morrerem, todos os homens teriam de comparecer perante Ele, para 
serem julgados. Os homens maus e todos os pagãos, que, em sua cegueira, se 
postavam perante deuses de madeira e de pedra, seriam jogados numa 
fogueira que queimava como óleo de palma. Porém os bons, que adorassem o 
Deus verdadeiro, viveriam para sempre em Seu reino de felicidade.  

– Fomos enviados por esse grande Deus para pedir-lhes que abandonem os 
maus costumes e as falsas divindades, e se voltem para Ele, a fim de que 
possam salvar-se, quando morrerem (ACHEBE, 1983, p. 134). 

 

Líderes europeus, religiosos e políticos, trouxeram maneiras de coagir a sociedade do 

baixo Níger. Governo nos moldes do dominador foi implantado com o objetivo de 

garantir o controle daqueles que não estavam dentro do modelo edificado. Quando o 

poder simbólico não garantia a efetivação da verdade do dominador ele praticava as 

privações do corpo. Ao lermos O Mundo se Despedaça, antes da chegada dos europeus, 

a sociedade de Ibos punia, entre outras práticas, com o deserto da comunidade por pelo 

menos sete anos, passado o período determinado retornava-se. O europeu traz consigo 

maneiras diferentes de punir o infrator criam pequenos lugares que impossibilitam o 

direito de ir e vir daquele que estava sob a pena. As celas aos moldes europeus serão os 

lugares designados para os naturais de Ibos que fugiram aos padrões estabelecidos e 

reagiram contra as ordens coloniais. Bem vejamos: 
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Além da igreja, os homens brancos trouxeram também uma forma de 
governo. Tinha construído um tribunal, onde o Comissário fazia de juiz. 
Tinha guardas sob suas ordens, que lhe levavam os indivíduos a serem 
julgados. Muitos desses guardas eram de Umuru, às margens do Grande 
Rio24, onde, há muito tempo atrás, os homens brancos tinham aparecido pela 
primeira vez, ali erguendo o centro de sua religião, comércio e governo. 
Esses funcionários [...] Tomavam conta da prisão, que estava cheia daqueles 
que haviam praticado ofensas contra a lei do homem branco. Alguns desses 
prisioneiros tinham molestado os cristãos. Eram espancados na prisão [...] e 
obrigados a trabalhar, todas as manhãs, na limpeza [...] e a apanhar lenha para 
o comissário branco e para os guardas. Alguns desses homens eram 
portadores de títulos, gente que deveria estar muito acima de semelhantes 
ocupações mesquinhas (ACHEBE, 1983, p. 159).   

 
Assim como ocorreu com a sociedade de Ibos ocorreu com tantas outras, padrões 

hegemônicos foram adotados de forma brutal e impostos as populações sem levar em 

conta as peculiaridades de cada povo; diversas etnias foram reprimidas e escravizadas. 

O potencial de diversos grupos da África foi drasticamente “castrado” pelas imposições 

e dogmatismo dos colonizadores. O ato de converter foi massivamente propagado 

objetivando conquistar, a qualquer custo, as cabeças africanas e conquistar mais fieis 

para religiosidade europeia, catolicismo cristão. Populações estiveram sob constantes 

bombardeamentos das ideias dos missionários cristãos, usaram as mais variadas 

ferramentas e métodos de evangelização, sempre com o desejo de conquistar os 

“infiéis”, falavam de céu para os cristãos e de inferno para os que não fossem cristãos. 

Os verdadeiros filhos de Deus eram os que repudiassem as práticas consideradas pagãs 

pelos europeus, assim chegariam ao verdadeiro Deus, único, onipotente e incorruptível. 

Usaram de escolas para aumentar o seu poder de domínio e reprodução: 

 

Finalmente os argumentos do senhor Brown começaram a surtir efeito. 
Aumentou o número de alunos em sua escola. Nem todas as pessoas que 
vinham às aulas eram jovens. Alguns alunos tinham trinta anos de idade, ou 
mais [...] A escola do senhor Brown produzia rápidos resultados [...] Aqueles 
que nela permanenciam por mais tempo tornavam-se professores [...] Nas 
igrejas estabeleceram-se nas aldeias vizinhas e, com elas, algumas escolas. 
Desde os primeiros tempos, a religião e a educação andaram de mãos dadas 
(ACHEBE, 1983, p. 165).           

 

Negar as formas de vida da própria comunidade, pela perspectiva imposta pelo 

colonizador, seria o melhor percurso para a conquista de uma vida futura no paraíso. 

Abdicar toda uma construção social: os costumes, a história, a memória e a 

                                                            
24 Trata-se do rio Níger. 
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ancestralidade seria o caminho irremediável para não ser condenado ao inferno. Recusar 

a cultura, a religião e os costumes africanos é a melhor maneira de ser aceito na 

sociedade à moda europeia. Achebe (1983) nos é oportuno nessa ponderação quando 

relata uma variedade de casos de iboenses que recusaram os costumes praticados na 

própria comunidade e adotaram o modelo europeu e cristão de viver.   

É perceptível que a organização social se dá numa relação de poderes os quais, a 

primeira vista, parecem ser naturais, mas que na verdade são puras construções, 

manipulações e direcionamentos construídos por determinado grupo no intuito de obter 

vantagens. Os agentes são ofuscados e acolhem realidade dada como algo inato, 

aceitando como herança natural e de direito inato o que é somente algo elaborado nas 

relações entre os humanos; assim, deixando transparecer imanente ao ato humano. As 

estratégias, as quais penetram profundamente os integrantes sociais, são diversas e 

muito eficazes colaborando na dominação das mentes dos sujeitos (BOURDIEU, 2008; 

FOUCAULT, 1985, 1997, 2004).  

As táticas demonstram uma guerra entre poderes em que o grupo dominante é detentor e 

manipulador de um poder o qual é recebido pelo dominado como verdade única. Os 

sujeitos são controlados por aqueles que detêm e controlam os padrões. As relações 

sociais, culturais e religiosas são regidas por uma estrutura de poder dito verdadeiro e, 

por essa ótica, determinando as demais relações sociais, que não estão no modelo, como 

falsas e erradas. As ideias do que é correto e incorreto não são entendidas como 

convenções sociais e, assim, coagindo e inviabilizando a realização tudo que não se 

encontra dentro da “verdade” edificada. O conceito predominante é adotado como 

modelo a ser seguido.  

Portanto, entende-se que a construção dada numa determinada sociedade e as estruturas 

para o direcionamento das relações sociais são frutos das relações beligerantes de 

poderes entre um grupo dominante e um dominado. Para tanto o grupo dominador cria 

formas na tentativa de edificar aparatos de legitimidade, estes, por sua vez, conduzem 

consoante a vontade do grupo hegemônico o qual é entendido como algo naturalmente 

“autorizado” no meio social. Este grupo o qual possui a “legitimidade da verdade” 

pretende permanecer na direção e controle da estrutura de poder de forma a não revelar 

o falseamento dessa construção de verdade, para isso elabora uma aparência de que a 

realidade dada é trazida na essência da relação social, ou seja, é natural e inato. Assim, 
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decidindo sobre a “liberdade” dos corpos e das mentes da sociedade, pois, a partir da 

legitimação institucionalizou regras para assegurar o controle, a verdade e o poder.  

 

4.2. Diáspora africana, a chegada em terras brasileiras e a distribuição desta 
população nas novas terras  

 

Ao postularmos a história das populações negras no Brasil geralmente partimos da sua 

chegada nessas terras através do tráfico de escravizados em meio ao escravismo 

criminoso praticado pelos portugueses e por outros. E, nesse ponto de partida nos 

esquecemos que essa história começa bem antes, no além mar, entre os diversos povos, 

reinos de África. 

Ao chegarem ao continente africano o europeu percebeu que se tratava de uma grande 

diversidade de povos e culturas que eram diferentes de seu modo de organização 

socioeconômica, uma vez que: 

 
Entre os africanos a organização social e econômica girava em torno de 
vínculos de parentesco em famílias extensas, da coabitação de vários povos 
num mesmo território [...] Nessas sociedades a coesão dependia, em grande 
parte, da preservação da memória dos antepassados, da reverência e 
privilégios reservados aos mais velhos e da partilha da mesma fé religiosa 
(ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p. 13). 

 
Entre esses povos havia diferentes formas de organização o que significa que eram, 

encontrados impérios poderosos como o Mali e reinos como Kongo, assim como 

agrupamentos pequenos, formados por descendência ou relação de linhagem, e grupos 

nômades de comerciantes, agricultores e pastores (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 

2006). Nesse sentido é importante pontuarmos que muito já se tinha feito em diversos 

locais do continente africano no que se refere à organização de sociedades, reinos e 

civilizações, mas também em relação a conhecimentos técnicos e tecnológicos. Segundo 

Cunha Jr. (2010, p. 11): 

 
Até o século 16 o desenvolvimento africano era superior ao europeu em 
várias áreas do conhecimento. Alguns conhecimentos técnicos e tecnológicos 
importantes foram desenvolvidos dentro do continente africano, outros 
vieram de intercâmbio com a China, Índia e com países árabes. Importantes 
conquistas na matemática, como na medicina e teoria de sistemas dinâmicos, 
na astronomia e mesmo na medicina foram realizados na África. 
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Devemos ainda frisar que esses conhecimentos de ordem técnica e tecnológica, assim 

como valores civilizatórios foram trazidos para o Brasil juntamente com o africano. 

Querino (1918) nos coloca uma discussão em que compreendemos o negro como 

colono dessas terras, uma vez que seus conhecimentos aplicados através do trabalho 

desenvolveram uma série de atividades importantes na colônia portuguesa. A partir de 

suas especialidades foram capturados e forçados a trabalhar como mão de obra 

qualificada na empresa colonial portuguesa na América. Dessa forma: 

 
[...] o colono preto, ao ser transportado para a América, estava já aparelhado 
para o trabalho que o esperava aqui, como bom caçador, marinheiro, criador, 
extrator de sal, abundante em algumas regiões, minerador de ferro, pastor, 
agricultor, mercador de marfim, etc. Ao tempo do tráfico já o africano 
conhecia o trabalho da mineração, pois lá abundava o ouro, a prata, o 
chumbo, o diamante e o ferro (QUERINO, 1918, p. 146). 

 
Essa existência de metais preciosos no continente africano, principalmente do ouro, 

despertou o interesse dos portugueses pelo domínio de seu território. Ao empreender 

viagens pela costa africana os portugueses tinham como objetivo “comerciar ouro, 

encontrar o caminho alternativo para as Índias e converter ao catolicismo os povos 

encontrados” (SOUZA, 2008, p. 53). A extração de minério bastante lucrativo foi um 

dos objetivos de enriquecimento dos portugueses, portanto foi oportuno para os lusos 

encontrar africanos em África que tinham o domínio da mineração. Sobre esta questão 

também coloca Russel-Wood: 

 
O nível geral de conhecimento técnico sobre mineração continuou 
deploravelmente baixo durante o período colonial. A sugestão feita pelo 
conde de Assumar em 1717, de que a coroa enviasse mineiros da Saxônia, da 
Hungria e de Hanover para instruir os portugueses de Minhas Gerais, não 
parece ter dado frutos. Os escravos muitas vezes tinham melhor 
conhecimento técnico básico que seus senhores [...] Muitos eram procedentes 
de regiões auríferas da África ocidental e trouxeram consigo técnicas como o 
uso de vasilhas de madeira (bateias) para lavar o ouro em pó e de couros 
bovinos esticados em armações de madeira (canoas) para retê-los. Negros e 
mulatos livres puseram este conhecimento à disposição dos mineiros brancos 
nos distritos auríferos e diamantíferos [...] (2005, p. 101). 

 
Mesmo tendo interesse diverso ao escravismo, os lusos não deixaram de utilizar como 

forma de ganho já a partir de 1415, com a dominação do Ceuta, em que “negociavam 

com as populações locais e sequestravam pessoas que chegavam às praias, levando-as 

para os navios para serem vendidas como escravas” (Id. Ibidem, p. 51). Fato que, gerou 

movimentos de resistência quando do contato com os portugueses. 
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Essa prática do escravismo era justificada pelos lusos a partir de sua ideologia religiosa 

e racista, uma vez que nesses primeiros contatos os povos eram islamizados e, portanto, 

entendidos como infiéis e inimigos o que lhes dava a condição de passíveis ao 

escravismo. Ao sul encontraram povos não islamizados, mas também não cristãos. 

Estes, não eram inimigos, mas vistos pelos europeus como passíveis ao escravismo pelo 

fato de serem pagãos. Havia também o entender de que os povos encontrados eram 

inferiores e, por isso, poderiam ser escravizados. Assim, seguindo suas ideologias 

buscavam justificar as práticas do escravismo criminoso que passaram a exercer nas 

terras africanas que começavam a colonizar (SOUZA, 2008).  

Nesse contexto devemos notar, também, que entre os povos africanos com a chegada 

portuguesa podia-se encontrar “a expansão de reinos, a migração de grupos, o trânsito 

de caravanas de mercadores, a disputa pelo acesso aos rios, o controle sobre as estradas 

ou rotas” (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p. 14). Desta feita, os portugueses 

exerceram a prática comercial escravista através de sua postura ideológica ou 

aproveitando-se de conflitos internos que já existiam em África. 

Com base no que nos coloca Souza (2008) podemos observar que o comércio de 

escravizados realizado, inicialmente, por portugueses e, depois também, por brasileiros 

pode ser dividido em três períodos: um primeiro que vai de 1440 a 1580, em que 

pessoas da então denominada Alta Guiné eram escravizadas e vendidas em outras 

regiões da África para os Acãs, em Lisboa, em ilhas atlânticas como Cabo Verde e na 

América espanhola onde se investia na mineração.  

Num segundo momento (1580-1690) Luanda foi o principal porto de partida de 

escravizados rumo ao Brasil que vivia o crescimento da produção na região açucareira. 

E, por último, o terceiro momento (1690-1850) teria como principais pontos de partida 

os portos angolanos e da Costa da Mina, com isso teriam chegado mais sudaneses ao 

Nordeste e mais bantos ao Sudeste. Em relação ao Norte teriam chegado mais africanos 

originários da Alta Guiné (Bissau, Cabo Verde e Angola). Essa última fase do tráfico 

teria contado também com africanos trazidos de Moçambique. 

Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 42) nos colocam que “desde meados do século 

XVI grande número de africanos desembarcou em cidades litorâneas como Salvador, 

São Vicente (São Paulo), Rio de Janeiro, Recife”. A partir desses portos, onde se 
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instalaram os primeiros núcleos colonizadores, a ocupação foi adentrando no interior 

através de atividades diversas que iam desde a criação de gado à mineração, pois, os 

colonizadores portugueses levavam sua mão de obra especializada para onde iriam 

desenvolver algum núcleo econômico e de povoamento. 

Nessa migração forçada diversos povos africanos, oriundos de várias regiões ocuparam 

os mais diferentes lugares do território brasileiro. Observamos que os povos originários 

de Angola, segundo Souza (2008), foram a maioria entre os africanos trazidos para o 

Brasil, podendo notar entre eles que o povo banto esteve/está presente em todo território 

com ênfase no sudeste. “Já os vindos da África ocidental, entre os quais os iorubás eram 

os mais numerosos, se concentraram principalmente na Bahia e no Maranhão, mas 

também marcaram sua presença em Minas Gerais” (p. 87). Estes teriam chegado ao Rio 

de Janeiro de maneira mais intensa a partir do fim do tráfico (1850) quando houve o 

comércio interno de escravizados levando pessoas do Nordeste para o Sudeste. 

Por mais de trezentos anos a mão de obra especializada de africanos e africanas foi 

utilizada através do escravismo criminoso para produzir toda a riqueza gerada nestas 

terras brasileiras, dessa forma aquilo que era de uso e consumo interno e o que era 

exportado saía das mãos africanas. Para ilustrarmos essa presença diversa e 

diversificada de africanos nas atividades desenvolvidas recorremos a Albuquerque e 

Fraga Filho (2006, p. 65), quando eles colocam que: 

 
As mãos escravas extraíram ouro e diamantes das minas, plantaram e 
colheram cana, café, cacau, algodão e outros produtos tropicais de 
exportação. Os escravos também trabalhavam na agricultura de subsistência, 
na criação de gado, na produção de charque, nos ofícios manuais e nos 
serviços domésticos. Nas cidades, eram eles que se encarregavam do 
transporte de objetos e pessoas e constituíam a mão de obra mais numerosa 
empregada na construção de casas, pontes, fábricas, estradas e diversos 
serviços urbanos. Eram também os responsáveis pela distribuição de 
alimentos, como vendedores ambulantes e quitandeiras que povoaram as ruas 
das grandes cidades brasileiras. 

 
Dessa forma percebemos que além do trabalho voltado para a economia colonial agro-

exportadora os africanos e seus descendentes atuaram em atividades técnicas e artísticas 

urbanas fundamentais para o bom funcionamento das cidades uma vez que dentre as 

atividades “havia pedreiros, pintores, marinheiros, canoeiros, cocheiros, carroceiros, 

sapateiros, barbeiros, alfaiates, ferreiros, costureiras, bordadeiras, parteiras, enfermeiras 

[...]” (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p. 83). 
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Essas atividades exigiam muitas vezes de licenças para abrir oficinas, a Câmara 

Municipal das cidades só permitia esse trabalho nas oficinas após a avaliação de um 

fiscal. O artesão deveria ter passado por um mestre pelo período de 3 anos e então o 

fiscal ou juiz da guilda informava à câmara se autoriza ou não o artesão ao trabalho. 

Após a autorização para a prática do ofício havia a necessidade de renovar a licença a 

cada ano, seguir as normas e o regimento da classe. Algo que podemos frisar neste 

assunto que estamos a tratar é o fato de que os empréstimos que eram concedidos aos 

mestres-artesãos brancos eram negados aos mestres-artesãos negros (RUSSEL-WOOD, 

2005). 

Além disso, havia o trabalho de aluguel e no comércio onde as mulheres eram 

empregadas na “venda de doces, mingaus, bolos, caldo de cana, caruru e outras receitas 

africanas. As quitandeiras e ganhadeiras enchiam as ruas com suas maneiras 

característica de cativar os fregueses” (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p. 

83). Grupos de negros e negras, escravizados e livres buscavam comprar produtos fora 

das cidades e das vilas diretamente dos produtores para obter uma maior possibilidade 

de ganho no ato da revenda, isso funcionava como forma de estratégia e de barganha, 

pois, a maior parte daqueles que tinham acesso aos produtos, no momento de repassar 

para os/as negros/as livres e escravizados/as não deixava quase nenhuma possibilidade 

de lucro, uma vez que colocava a mercadoria em preços altos (RUSSEL-WOOD, 2005). 

Devemos ainda nos lembrar que nem todo africano ou descendente no Brasil era 

necessariamente escravizado. Na dinâmica de muitos ofícios haviam estratégias de 

alforria e, por tanto, de alcançar a liberdade e exercer sua profissão livremente à sua 

vontade. Em relação a isso podemos citar o trabalho do vaqueiro que adentrando nos 

sertões, abrindo caminhos, fundando fazendas e cuidando do gado do fazendeiro 

conseguia formar o seu rebanho e, através dele, alcançava sua alforria, onde no “sertão 

da Bahia escravos vaqueiros conseguiam a alforria trocando-a por gado de sua própria 

criação” (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p. 148). 

Sobre a população negra conduzindo a criação bovina e o povoamento pelo interior 

brasileiro o autor Russel-Wood faz considerações bastante relevantes quando afirma, 

entendendo que o negro tinha maior conhecimento técnico para tal atividade. Embora o 

autor destaque apenas o interior cearense e, nas suas considerações posteriores, também 

se refira na presença negra como o vaqueiro no sul do país, mais especificamente no Rio 
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Grande do Sul veremos em linhas analíticas mais a frente que a presença negra nessa 

atividade se deu por todo o interior nordestino: 

 
A criação de gado também dependia, até certo ponto, da mão-de-obra de 
indivíduos de ascendência africana, escravas ou livres. Normalmente se 
associa o escravo negro, na mente popular nem mesmo na acadêmica, a este 
tipo de atividade comercial e o papel do escravo na criação de gado não 
encontra lugar nas obras gerais sobre a escravidão no Brasil colonial. Este 
papel tem de ser revisto à luz da pesquisa recente, que indica que, pelo menos 
no sertão dos Inhamus, no Ceará, se usaram negros como vaqueiros no fim 
do período colonial e, na verdade, eles foram considerados ideais para esta 
ocupação (RUSSEL-WOOD, 2005, p. 100). 

 
Vaqueiros de ascendência africana, escravos e libertos trabalharam junto de 
mestiços e dos famosos gaúchos [...] Em todo o caso havia lugar para libertos 
de ascendência africana como [...] vaqueiros nas fazendas distantes. Ali, 
como em outros locais, havia lugar para liberto de ascendência africana como 
[...] curraleiro de partido ou passador de boiadas (RUSSEL-WOOD, 2005, p. 
100). 

 
Nos sertões do Nordeste o trabalho de escravizados foi fundante uma vez que exercendo 

a função de vaqueiro adentrou em terras desconhecidas e fundou núcleos povoadores 

(fazendas) desempenhando aí atividades diversas, como a construção de casas, o fabrico 

de utensílios diversos em couro, barro, madeira, etc. (ANDRADE, 2011). No sertão 

pernambucano, por exemplo, exerceram atividades diversas como “a criação de gado, a 

agricultura de subsistência, produção artesanal de vestuário e utensílios” (VERSIANI e 

VERGOLINO, 2003, p. 387). 

Essa realidade não foi diferente na produção açucareira onde, segundo Albuquerque e 

Fraga Filho (2006) muitos escravizados eram especializados nas técnicas de fabrico do 

açúcar tornando-se mestres e mostrando que o sistema escravista beneficiou-se tanto da 

mão de obra quanto da inteligência e da criatividade dos cativos. Nas relações de 

produção do engenho havia também a possibilidade de angariar bens uma vez que: 

“Para conseguir a colaboração dos escravos era preciso recorrer a incentivos. Os 

senhores costumavam pagar os escravos especializados com pequenas quantidades de 

açúcar, aguardente, melaço roupa ou mesmo em dinheiro” (ALBUQUERQUE, FAGRA 

FILHO, 2006, p. 74). 

Dessa forma, recebendo pagamento em objetos ou em dinheiro era possível acumular 

valor para a aquisição da alforria. Era possível inclusive, sendo livre, possuir bens, 

terras, rebanhos ou até mesmo um engenho. Koster (2003) em suas viagens pelo 



83 

 

Nordeste parou em uma propriedade de engenho no intuito de obter algumas provisões, 

cujo proprietário não se encontrava no momento em que passava. Ao conversar com 

uma criada, doméstica da casa, ficou sabendo que se tratava de um engenho pertencente 

a uma família negra. Afirma tal fato por meio do filho do proprietário, a quem teria 

visto e pela conversa com pessoas daquela localidade. 

Assim, também ocorria em diversos outros ofícios que possibilitavam o acúmulo de 

bens e a aquisição da alforria. Nesse ínterim não podemos nos furtar de perceber que 

estes vários povos africanos, que exerceram as mais diversas atividades ao longo do 

extenso território brasileiro, além de sua inteligência, criatividade, conhecimentos 

técnicos e tecnológicos aplicaram e multiplicaram aqui, também, sua subjetividade, seus 

valores familiares, civilizatórios e religiosos, pois “mesmo se capturada quando criança, 

ela traria dentro de si todo o conhecimento e a sensibilidade que sua família e vizinhos 

haviam até então lhe transmitido pela educação e pelo exemplo da vida cotidiana” 

(SOUZA, 2008, p. 85), fazendo do colono preto um grande e significativo fator da 

civilização brasileira (QUERINO, 1918). 

Destarte, podemos perceber que a presença negra africana e afrodescendente esteve em 

todo o território nacional e que é possível notar que esse grupo trouxe vários 

conhecimentos técnicos para o Brasil que muitas vezes foram esquecidos e em outras 

negadas por aqueles que se debruçaram a investigar e escrever sobre a história desta 

nação. É indubitável destacarmos que ainda há tempo e ainda temos tempo para revirar 

os arquivos e as memórias, com o intuito de investigar e reescrever a história da 

presença negra no Brasil, no Nordeste, no Ceará, no Cariri e em qualquer outra 

localidade que se tenha interesse, pois é bem possível, se buscarmos com olhar atento, 

encontrar em todo e qualquer espaço a presença negra nos mais variados setores e nas 

mais diversas formas. Uma vez que esse segmento social está no material e no imaterial 

da cultura, da sociedade e da religião produzida no Brasil. 
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5 O NEGRO E A HISTÓRIA NO NORDESTE, NO CEARÁ E NO CARIRI 
CEARENSE: PRESENÇA, PERMANÊNCIA E CONTINUIDADE 

 

5.1 O povoamento do Nordeste: economia, organização social e a presença da 
população africana  

 

“[...] em geral pretos forros ou mulatos, 
constroem aqui e acolá, na vastidão desse 
domínio, pequenas moradas ou quintais, pois os 
fazendeiros das grandes fazendas não querem 
ceder porção alguma de suas terras, por 
considerarem indispensáveis as grandes 
extensões para entender à criação do seu gado” 
(SPIX, J.B. VON; MARTIUS, C.P.F. apud 
ARRAES, 2012, p. 88). 

 
Para entendermos a presença africana no Nordeste se mostra de grande relevância 

discutir acerca da ocupação colonial e das constituições sociais nordestinas e, para isso, 

é importante destacarmos que a ocupação de um determinado espaço se dá na dinâmica 

natural do lugar e nas relações da ação humana, estes como responsáveis pela força 

motriz que modifica culturalmente o meio.  

O casamento entre o natural dado e a atuação do agente sócio-histórico permite a 

transformação do ambiente. O indivíduo ciente de suas possibilidades de adequação à 

conjuntura não se isenta de buscar novos lugares para sobrevivência. Esse desejo 

despertado pelas inquietações humanas leva-o ao caminho que o direciona à região 

Nordeste (ANDRADE, 1979). Pois bem vejamos:  

 
[...] As regiões resultam tanto da influência das condições naturais, quando 
da ação do homem, como organizador de paisagens, tem-se que aceitar a 
elaboração de um modelo racional, no qual se enquadre a análise do processo 
de povoamento, de ocupação do espaço (ANDRADE, 1979, p. 11). 
 

A regionalização vem como uma estratégia de visão e administração do espaço, mas 

também como fator de identificação de diferenciação entre o povo de um mesmo país, 

ou seja, “podem ser pensadas como a emergência de diferenças internas à nação” e 

acaba desempenhando um papel homogeneizador onde “não é uma unidade que contém 

uma diversidade” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 36; 37). 
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Dessa forma é interessante pensarmos a divisão regional não como um espaço onde 

impera a semelhança, e sim como uma divisão estratégica política, social e 

culturalmente estabelecida, mas que traz em si uma grande diversidade inerente da 

natureza e do próprio ser humano agente regionalizador.  

Albuquerque Junior (2011) em seu “A Invenção do Nordeste” (2011) defende que o 

Nordeste vem se constituir em uma região a partir da segunda década do século XX a 

partir dos discursos literários, histórico-sociológicos, plásticos, musicais, jornalísticos, 

etc. de nordestinos que destacavam algumas características naturais (seca) e culturais, 

mas também de sulistas que disputavam “com os intelectuais nortistas a hegemonia no 

interior do discurso histórico-sociológico” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 117). 

Até século XIX as diferenças entre sudeste e nordeste não eram tão acentuadas, embora 

a política de migração de europeus tenha contribuído para diferença, privilegiando mais 

o sudeste. Sobre a definição da região ou “invenção” do Nordeste é indubitável 

notarmos que: 

 
[...] a produção deste lugar e de seus habitantes não pode ser explicada se nos 
colocarmos apenas numa perspectiva econômica ou política. Trata-se [...] da 
produção histórica de um espaço social e afetivo ao longo de muitas décadas, 
a partir de diferentes discursos que lhe atribuíram determinadas 
características físicas e que o investiram de inúmeros atributos [...] (RAGO, 
2011, apud ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p.14). 

 
Discutimos aqui esse espaço regional tão falado e, algumas vezes, pouco conhecido, 

para entendermos a sua formação e temporalidade históricas. Ao colocarmos Nordeste 

tratamos da parte territorial geograficamente definida como conhecemos hoje para 

melhor nos expressarmos ao longo do texto. Todavia, não se pretende esgotar a 

discussão sobre o território nordestino e sua ocupação, até mesmo porque existe vasto 

trabalho e muitos estudos que tratam de tal questão. Apenas pretendemos nos apoiar 

para delinear uma linha investigativa que permita a compreensão da ocupação do 

Nordeste e os reflexos dessa prática sobre o Ceará e também no Cariri, quando da 

ocupação exploratória europeia que trouxe colonos africanos em regime de escravismo. 

Assim, até a chegada de colonizadores o Nordeste era lugar, na maior parte do território, 

de grupos nômades autóctones, “indígenas”, com seus métodos de vivências ligados 

diretamente a terra e a natureza. Este modelo determinava a organização social e a 

relação com uma produção voltada apenas para a subsistência. Com a ocupação 
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europeia o direcionamento organizacional da sociedade na região tomou outro rumo, 

pois os colonizadores tinham interesses diferentes daqueles que viviam nas terras.  

Os ocupadores europeus com a população africana colonizadora, baseados num sistema 

de produção pretendiam a ocupação e domínio territorial e o acúmulo de riquezas; os 

povos de além-mar trataram de pensar estratégias que fossem ao encontro desses dois 

ideais, acúmulo e ocupação. Ações que permitiriam a manutenção e controle das terras 

conquistadas e as atividades produtivas na região foram postas em prática, isto é, a 

produção de cana-de-açúcar, em parte do litoral, e a pecuária no interior foram fatores 

decisivos nessa política de dominação e controle (ANDRADE, 1979; PINHEIRO, 2004; 

PINHEIRO, 2009).   

Andrade (1979) expõe, em suas pesquisas, que o grupo de estudiosos que analisa a 

formação nacional brasileira, pelo viés econômico, leva em consideração que foi o 

“capitalismo comercial” que impulsionou o “descobrimento” e a organização do 

território nordestino. Embora o autor tenha afirmado tal tese ele ainda salienta que se 

deve ter cuidado ao fazer tal afirmativa, pois o caminho que leva a ocupação 

populacional e econômica do nordeste é bem mais complexo num tocante as 

particularidades de cada parte dessa região. Primeiro a economia da cana-de-açúcar e da 

rapadura é muito diferente da criação do gado e de outros produtos e, segundo, a 

formação econômica nem sempre espelham a formação da população. Mais complexo e 

diverso do que se tem pensado e anunciado, olhar apenas a economia não explica o 

comércio e a ocupação de sobrevivência. 

Logo, um conjunto de fatores e particularidades é determinante nesse processo 

ocupacional. Motivos políticos, disputas entre nações, foram agentes motivadores da 

invasão das terras nordestinas. E complementa: 

 
Na realidade, o povoamento do Nordeste fundamentou uma economia 
primária-exportadora nos condicionantes mesológicos. Ele aconteceu numa 
sucessão de formas muito diferenciadas em natureza, intensidade, extensão e 
repercussões. De sorte que o efetivo domínio do território regional significou 
uma especialização de atividades em distintas áreas. Assim, praticou-se o 
extrativismo, no Litoral; instalou-se a agroindústria canavieira, na Zona da 
Mata; dominou-se o Interior com a pecuária que, após as lutas com os 
franceses, também consolidaria a posse das terras, ao Norte, o algodão e o 
arroz foram desenvolvidos no Meio-Norte, assim como o cacau, no Sudeste 
baiano (ANDRADE, 1979, p. 13-14). 
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As plantações de cana-de-açúcar aumentavam se espalhando pelo litoral nordestino, da 

Paraíba à Bahia, uma vez que o mercado europeu exigia grande demanda, o produto 

extraído do vegetal tinha altíssimo valor entre os comerciantes. O açúcar era a 

mercadoria da vez e as condições naturais encontradas no Nordeste brasileiro 

favoreciam a uma produção em larga escala. As condições naturais dadas e a exigência 

social e econômica contribuíram para a decisão de tomar como mola propulsora a 

monocultura canavieira (ANDRADE, 1922; ANDRADE, 1979).  

Andrade (1979) nos ajuda a compreender o contexto quando expõe as condições 

naturais e ações humanas para o favorecimento dessa produção: 

 
A cultura da cana-de-açúcar era favorecida pelas condições naturais – clima 
quente e úmido, com duas estações bem definidas, solos aluviais, de massapê 
e eluviais, oriundos da decomposição das rochas cristalinas, denominados, 
localmente, de ‘barro vermelho’. Ao lado das condições naturais, porém, 
muito contribuíram para o desenvolvimento da cultura o mercado europeu, 
cuja demanda de açúcar permanecia em expansão por centenas de anos, a 
política portuguesa, que organizou a área visando a especializá-la na 
produção do artigo que obtinha alto preço no mercado europeu, e a 
disponibilidade de capitais, obtidos, geralmente, de comerciantes judeus, 
domiciliados na Holanda e controladores do mercado de açúcar e de uma 
importante marinha mercante. A própria legislação portuguesa procurava 
consolidar e desenvolver a cultura da cana-de-açúcar, através de 
determinações que protegiam os produtores, os senhores de engenho, 
transformados, muitas vezes, em fidalgos (ANDRADE, 1979, p. 20).   
 

De maneira simultânea a produção açucareira é impulsionada, pela necessidade de 

complementar esse modelo produtivo, a criação de gado. Este servia como força motriz 

na linha de frente da produção, em alguns engenhos, como meio de transporte das 

cargas. No período de entre safras eram deslocados a lugares mais remotos com 

objetivos de preservar as plantações que estavam em desenvolvimento uma vez que não 

havia espaços demarcados por algum tipo de artefato que impedisse a invasão dos 

animais às lavouras, a inexistência de arames farpados impossibilitaria manter o gado 

próximo das plantações (ANDRADE, 1922; ANDRADE, 1979; PINHEIRO, 2004, 

PINHEIRO, 2009).  

Um fato curioso é levantado, por Andrade (1922), acerca de uma possível adequação ao 

status social; para isso: 

 

Nos primeiros tempos, a criação de gado foi uma atividade a que alguns se 
dedicaram com espírito demasiado independente para se submeter à 
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hierarquia social rígida da civilização açucareira; como não dispunham de 
capital para montar engenhos, adquirir escravos e plantar canaviais, 
procuraram estabelecer sempre nas proximidades da costa ou dos rios 
navegáveis, uma vez que os transportes por água eram os únicos usados para 
as grandes travessias (ANDRADE, 1922, p. 151-152).   

 
Assim, se por um lado a criação do gado se dá pela necessidade de manter a produção 

açucareira, por outro lado e, em outro momento, terá que ser deslocado para lugares 

distantes para a preservação dessa mesma produção. Pois, “a pecuária foi responsável 

por estabelecer os primeiros currais e fazendas de gados ‘salpicados’ em todo o 

território da caatinga nordestina, pontos distantes léguas e léguas umas das outras” 

(ARRAES, 2012, p. 21).  

E completa o pesquisador: “apesar dos esforços dos representantes do rei na colônia em 

devassar o interior do Nordeste, é somente devido à criação do gado que muitos outros 

caminhos seriam construídos” (ARRAES, 2012, p. 103). O início das entradas no 

interior do Nordeste se dá pela pecuária partindo da capital brasileira da época, 

Salvador, indo em direção ao Maranhão, passando pelo Pernambuco e Piauí. Assim 

podemos observar no mapa elaborado pelo autor: 

Imagem 6 - Estrada Real do Gado – Interiorização do Nordeste pela Pecuária 

 

Fonte: Arraes (2012) 
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A ilustração do mapa acima, elaborada por Arraes (2012), nos mostra que inicialmente a 

expansão pecuarista de forma simples e, basicamente, em uma única rota desbravou o 

interior do Nordeste. Essa ocupação vai se tornando mais complexa e ampla na medida 

em que aumenta a produção da cana-de-açúcar. Embora pudéssemos pensar um modelo 

econômico mais complexo com produções secundárias de milho, mandioca para fazer 

farinha e outras plantações de subsistência, uma tentativa de extrair minério, foi a 

complexidade econômica do latifúndio exportador do açúcar exigir mais terras e, 

consequente, deslocamento do gado, que surgiram novas rotas de penetração no interior 

nordestino.  

Quando o aumento da pecuária exige um maior território e por perto existiam as 

lavouras da cana-de-açúcar, a saída para tal problema seria buscar outras terras longe 

das plantações açucareiras. Embora, de forma paradoxal, o gado vem contribuir para a 

produção açucareira, todavia na sua expansão, para a preservação da mesma produção, é 

preciso deslocar o gado a lugares longínquos que não permitam que o gado prejudique 

as lavouras (ANDRADE, 1922; ANDRADE, 1979). “Ao longo da arremetida, os 

rebanhos desenvolveram caminhos, irrigado aqui e além, unindo o litoral e o sertão 

dilatado. Às margens dessas vias e na ribeira dos principais cursos fluviais (rio São 

Francisco, Jaguaribe, Piranhas, Real [...]) [...]” (ARRAES, 2012, p. 22). 

Francisco Pinheiro (2004) tece algumas considerações de suma relevância para 

questionarmos o povoamento no interior. Segundo Pinheiro (2004) o autor Capistrano 

de Abreu faz ponderações afirmando que o interior do Nordeste teria sido ocupado por 

meio das seguintes rotas, pelo rio São Francisco, o que foi chamado de sertão de dentro, 

a qual permitiu a chagada ao estado do Piauí e ao sul cearense, no caso podemos afirmar 

o Cariri; o outro caminho conhecido como sertão de fora no qual os pernambucanos 

tinham o controle. Tais estudos fundamentaram a tese de Esdras Arraes (2012) e 

também de Andrade (1979). 

Para a explicação da ocupação do interior do Nordeste existem algumas exposições que 

podemos recorrer às considerações de Andrade (1979) e Arraes (2012). Estes explicam 

que houve duas formas de penetração para o interior, uma delas feita pelos baianos, 

partindo de Salvador pelo litoral, em direção ao norte. Chegando ao Rio São Francisco 

seguiram em direção a Paulo Afonso encontrando outros grupos conterrâneos da Bahia.  
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Nesse percurso e margeando os rios afluentes do São Francisco chegando aos sertões de 

Pernambuco e Piauí; alcançando as terras do extremo sul do Ceará, e até sul do 

Maranhão. A segunda rota tendo a frente os pernambucanos, saindo de Olinda em 

direção sul e norte, alcançando o São Francisco. Seguindo mais pelo litoral chegaram à 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, depois partindo em direção ao interior desses 

estados e se alojaram as margens dos rios afluentes do São Francisco (ANDRADE, 

1922, 1979; PINHEIRO, 2004). Como podemos ver no mapa em Andrade (1979):  

Imagem 7 - Pecuária e Interiorização Nordestina 
 

 
Fonte: Andrade (1979) 

 
Embora nos estudos de Andrade (1979) a interiorização do Nordeste tenha se dado por 

várias vias, como se pode perceber no mapa acima, entretanto no que se refere ao 

povoamento para o interior do Ceará segue apenas uma via. Saindo de Olinda, pelo 

litoral nordestino e chegando a terras cearenses, nesta parte em direção ao interior 

chegando ao Cariri. Podemos destacar como outras formas de povoamento do interior 

nordestino os pousos e lugares de suporte aos viajantes e as rotas de fugas de negros e 

negras escravizadas que formaram grupos de resistência e luta, os quilombos. 
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Nos estudos do Esdras Arraes (2012) é possível perceber semelhanças quando se trata 

de interiorização da região Nordeste e do caminho litorâneo para se chegar ao Ceará. 

Entretanto, a ocupação e o povoamento do interior cearense se dão por três vias: uma 

delas saindo de Aracati, como pode se perceber na ilustração, abaixo, do mapa extraído 

da tese de Arraes (2012), seguindo o Rio Jaguaribe até o Rio Salgado, o qual corta o 

Cariri, cuja região está Crato e Juazeiro do Norte. 

Arraes (2012) também expõe, com base em Capistrano, o desbravar e ocupar o interior 

do Nordeste através das levas de gado pelos vaqueiros em que a arremetida denominada 

“sertão de dentro” teria sido realizada pelos baianos e ocupado o sul do Ceará e a 

denominada “sertão de fora” empreendida pelos pernambucanos teria ocupado a parte 

mais ao norte do mesmo estado.  

Essas investidas foram colocadas em mapa por Arraes (2012) onde podemos visualizar 

o fluxo do gado que teria promovido a ocupação colonial no interior cearense em fins 

do século XVII.  

Imagem 8 - Interiorização/Ocupação nordestina pelo gado 
 

 

Fonte: ARRAES (2012) - Elaboração e Ilustração. 

Portanto, a criação do gado movido pela estrutura exportadora do latifúndio dacana-de-

açúcar tornou-se a ferramenta de interação e integração entre o litoral-interior, interior-

litoral e interior-interior nordestino. Permitindo novas expansões territoriais, até então, 
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não vistas no Brasil Colônia. No que se refere a esta discussão nos é pertinente 

parafrasearmos Esdras Arraes (2012): 

 
A pecuária extensiva, economia de base do sertão nordestino, a partir de 
meados dos Seicentos, foi integrador de uma nova unidade territorial, àquela 
que extrapola os limites impostos [...] Melhor: os caminhos do gado, 
consequentes dessa cultura econômica, como um sistema vascular, 
contribuíram, para este fenômeno geopolítico – espacial. Uma justificativa 
plausível para o povoamento do interior, realizado pelo gado, seria a 
necessidade intrínseca da pecuária de encontrar novos pastos para engorda 
dos animais [...] (p. 104-105). 
 

O percurso do gado permitiu o contato por toda a região, deixando pelo “caminho do 

boi” uma produção cultural material e imaterial dos que conduziam a boiada pelo litoral 

e também sertão a dentro. Aqueles que regiam os rebanhos foram implantando por onde 

passaram suas práticas culturais, essas heranças que ainda persistem.  

 
Por essas razões, desde os primeiros tempos, houve sempre a importação de 
africanos para o Brasil; escravidão negra e indígena coexistiram desde o 
início da colonização [...] já em 1542, solicitava ao Rei a autorização para 
importar negros da África. Nos anos que se seguiram, foram introduzidos 
negros no Nordeste (ANDRADE, 1922, p. 77). 
 

Assim, é que os bens culturais materiais e imateriais afrodescendentes foram deixados, 

uma vez que, entre os condutores haviam negros escravizados, negros forros e 

“mulatos”. Como é possível perceber que desde o início da colonização houve a 

migração forçada de africanos para o Nordeste brasileiro. 

 

5.2 Ceará e o Cariri negro: contextualização histórica e o povoamento para 
entender a presença negra 

 

Para iniciarmos uma apreciação sobre o Ceará recorremos a publicações e documentos 

históricos editados no século XIX e também reeditados. Tais olhares nos permitiram ter 

uma compreensão acerca da estrutura conjuntural do Ceará pelo viés de historiador. 

Assim, recorremos a Cavalcanti Pompeu (1888), Brazil (1893), Studart Filho (1937), 

Guilherme Studart (2004), obra reeditada pelo Senado Federal, Brígido (1888), 
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Capistrano de Abreu (1904) em “Tricentenário do Ceará”, Alfredo de Carvalho (1903), 

“Tricentenário do Ceará: 1603-1903”, publicado em o Jornal do Recife,25 e outros.  

Os estudos de José Pompeu A. de Cavalcanti (1888), em “Chorographia26 da Provincia 

do Ceará”, busca descrever a partir de seu tempo um olhar amplo sobre o Ceará, 

passando pelas questões físicas, culturais, religiosas, políticas, econômicas e sociais. 

Tais considerações nos fazem compreender um pouco em termos mais panorâmicos a 

importância da província para o Estado brasileiro. Thomaz Pompeu de Souza Brazil 

“Na Exposição de Chicago” (1893) e em “População do Ceará” (1889), Studart (2004), 

em “Notas para a história do Ceará” também nos ajudam a ter uma ideia dos olhares 

cearenses acerca da província. Seguem uma linha analítica similar ao Cavalcanti (1888) 

no que se refere ao povoamento e ocupação na então província.  

O Ceará teve seu processo de colonização no início do século XVII, a primeira tentativa 

se deu em Ibiapaba, porém, sem resultados desejados, nos anos de 1603 tentou-se se 

fundar o território com povoamento também sem êxito, em seguida veio os jesuítas 

também não conseguindo bons resultados. Somente em 1609 é que se instaurou um 

pequeno forte que buscava, com cautela, contato com os autóctones (BRIGIDO, 1888; 

ABREU, (1904); CARVALHO, 1903; BRAZIL, 1893). O J. Brigido (1888) coloca, em 

suas apreciações, tais intentos de povoamento: 

 
Como foi rápido povoamento do Ceará! O estabelecimento francez de 
Ibiapaba, primeiro do Ceará, não chegou a consolidar-se, as tentativas de 
Pedro Coelho, em 1603, foram inteiramente mallogradas; os jesuitas, quatro 
annos depois, foram maus sucedidas; e Martin Soares pôde apenas fundar, 
em 1609, um pequeno reducto, por traz do qual seus poucos soldados 
tratavam com os índios, sempre acautelados contra as suas suspeitas e 
truculenta perfídia (BRÍGIDO, 1888, p. 242). 

 

                                                            
25 Arquivos históricos consultados na biblioteca do Senado Federal: www2.senado.leg.br; Revista 
Instituto do Ceará: www.institutodoceará.org.br; e, na Hemeroteca Digital do Brasil: 
http://hemerotecadigital.bn.br/  
26 “Por Chonographia entende-se a drescripção de uma parte limitada da Terra, como Estado, uma 
província, etc. Quando a descripção se restringe ainda mais, como uma cidade, uma vila etc., designa-se o 
nome de thopographia. A chorographia se divide em physica e politica. Chorographia physica trata das 
divisões naturaes de territorio, que descreve da sua configuração, da accidentação da sua superfície, das 
sua produções, dos phenomenos meteorologicos, que se dão na atmosfera, do seu clima, etc. A 
chorographia politica estuda a sua classificação como Estado ou província, as suas divisões legaes ou 
convencionaes, a sua população, as condições Moraes de seus habitantes, costumes, linguas, religião, 
agricultura, industria, comercio, riqueza, vias de comunicação, instituições, legislação, historia, etc” 
(CAVALCANTI, 1988, p. VII - VIII).      
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Até fins do século XVIII a região do Ceará ficou sob o julgo de Pernambuco, em 1799 

obteve sua independência. Assim, podendo manter contato comercial direto com a 

metrópole sem intervenção da província de Pernambuco. Tendo como seu primeiro 

governador o Bernardo Manoel de Vasconcellos (CAVALCANTI, 1888; STUARDT, 

2004; ABREU, (1904); CARVALHO, 1903). Pois: “a capitania do Ceará, por alvará de 

17 de janeiro de 1799, foi separada da de Pernambuco, ficando imediatamente sujeita à 

metrópole, com a qual passou a corresponder-se officialmente e a diretamente 

commerciar” (BRAZIL, 1888, p. 290).  

Guilherme Studart (2004) nos mostra o diálogo entre a rainha, então regente do Reino 

de Portugal e suas colônias, e o poder administrativo da província de Pernambuco. A 

Carta Régia enviada e direcionada ao bispo e aos governadores da província 

pernambucana, que matinha o controle do Ceará, solicitando a emancipação das 

províncias paraibana e cearense de Pernambuco: 

 
Reverendo Bispo de Pernambuco, do meu Conselho e mais Governadores 
Interinos da Capitania de Pernambuco: Eu a Rainha vos envio muito saudar. 
Sendo-nos presente os inconvenientes que se seguem tanto ao meu Real 
serviço como ao bem dos povos da inteira dependência e subordinação em 
que os Governadores das Capitanias, do Ceará e da Paraíba se acham do 
Governador da Capitania de Pernambuco, que pela distância em que reside 
não pode dar com a devida prontidão as providências necessárias para a 
melhor economia interior daquelas Capitanias principalmente depois que elas 
têm aumentado em povoação, cultura, e comércio: Sou servida separa as ditas 
Capitanias do Ceará e Paraíba da subordinação imediata do Governo Geral de 
Pernambuco em tudo que diz respeito a proposta de Oficiais Militares, 
nomeações interinas e outros atos do Governo de ofícios [...] Igualmente 
determino que do Ceará e Paraíba se possa fazer um comércio direito com o 
Reino para o que estabelecerão em tempo e lugar conveniente as casas de 
arrecadação que forem precisas e se darão as outras providências que a 
experiência mostrar serem mais úteis e adequadas para facilitar e aumentar a 
comunicação imediata e o comércio das ditas duas Capitanias com este 
Reino, o que vos participo para que assim o fiqueis entendendo (STUDART, 
2004, p. 485 - 486).       
 

Em forma de legitimar a Carta Régia, solicitando a separação do Ceará de Pernambuco, 

Bernardo Vasconcelos chefe de Esquadra da Marinha Real e já nomeado Governador do 

Ceará, encaminha às câmaras da província já independente, cópias da Carta Real, 

legitimando e informando a autonomia cearense pela autorização da Rainha. Junto da 

carta da realeza segue o ofício: 

 
Sua Majestade pela Carta Régia de dezessete de janeiro do corrente ano da 
cópia junta assinada pelo secretário deste governo foi servida de isentar o 
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governo desta capitania da subordinação imediata do governo geral de 
Pernambuco e conceder aos seus governadores as prerrogativas, que constam 
na mesma carta, o que lhes participo para que fiquem nesta inteligência e pela 
sua parte cumpram quanto pelo sobredito diploma se ordena fazendo registrar 
a presente, neste Livro dessa Câmara e remetendo a certidão de assim o 
haverem cumprido à Secretaria deste governo. Deus guarde V. Mercês. – 
Vila da Fortaleza do Ceará Grande aos vinte e um de outubro de mil e 
setecentos e noventa e nove. – Bernardo de Vasconcelos (STUDART, 2004, 
p. 487).       

 
Em se tratando do nome da província, Ceará, existem algumas controvérsias da origem 

da palavra. Tal discussão é vista com maior acuidade no artigo escrita por Ulysses de 

Penaforte (?), Revista Instituto do Ceará (1900), trazendo pormenores a discussão, 

contradições e a origem da etimologia. Na tentativa de legitimar a palavra houve uma 

profunda discussão, coisa que não faremos com a profundidade que o autor o faz. Para 

isto sugiro ler o mesmo. Fazemos aqui, uma pequena extração de suas escritas em “O 

nome do Ceará”: 

 
[...] Presume-se que o nome da província (Ceará) veio do rio, em cuja barra 
fizeram os portuguezes, em 1610, o primeiro estabelicmento no lugar hoje 
chamado Villa Velha (Tauá-cuêra, em tupy) [...] (PENAFORTE, 1900, p. 
269). 
 
[...] Portanto o nome de Ceará não se origina, como disse José de Alencar – 
do canto da jandaya, papagaio pequeno, grasnador, bastante conhecido 
naquele Estado, nem de suia como dizem outros, mas sim do rio que nasce 
de um grupo de serras denominado pelos tapuyas e tabajaras Ybiapaba – 
serra do Ceará [...] (PENAFORTE, 1900, p. 270). 
 
[...] CEARÁ vem do adjectivo ceia, celi, (no sanskrito ceia, citá, citi) quo 
que dizer muito, o qual , junto ao substantivo ára, significa reunião, grupos de 
serras [...] (PENAFORTE, 1900, p.270). 

 
As análises sobre o povoamento nas terras do Ceará, assim como a busca pela 

compreensão da etimologia de sua nomenclatura, se dá mediante controvérsias de duas 

teses que tratam da ocupação do Nordeste, uma delas afirma o povoamento da terra ter 

se dado do interior para o litoral, esta menos aceita nos estudos históricos, e outra 

afirmando que foi realizada do litoral para o interior.  

Tais afirmativas levaram a um intenso debate, como demonstra Francisco Pinheiro 

(2004), no que se refere ao povoamento do Ceará, se do interior para o litoral ou deste 

para aquele:  

 
A partir dessa afirmação travou-se um frutífero debate sobre a ocupação da 
capitania do Ceará. Para estudiosos como João Brígido e o padre Antônio 
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Gomes, a ocupação se deu do interior para o litoral, isto é, a área de ocupação 
mais antiga seria a do Cariri cearense. No entanto, Antônio Bezerra, em 
1901, apresentava a primeira versão de um estudo que iria modificar por 
completo toda a discussão sobre a ocupação da capitania. Bezerra comprova 
com farta documentação que essa ocorreu do litoral para o interior [...] 
Bezerra afirmava que: ‘Até 1678, garanto que na capitania do Ceará só era 
habitado o presídio de Fortaleza, e pontos circunvizinhos à costa’. Macedo, 
um dos discípulos de Pe. Gomes, ao estudar o povoamento e os povoadores 
do Cariri cearense afirmava que: ‘... situamos o povoamento regular do Cariri 
nas primeiras décadas do século XVIII, repetimos, com fixação definitiva dos 
colonizadores, a instalação das primeiras fazendas e sítios, fundação de 
engenhos e a ereção de capelas’ (PINHEIRO, 2004, p. 29-30). 

 
Foi demonstrada anteriormente esta discussão de forma mais detalhada; com base nos 

estudos de Andrade (1979), Esdras (2012), Pinheiro (2004) existe uma afirmativa 

contundente e quase irrevogável da aceitação de que a ocupação, de forma mais maciça, 

do Ceará tenha se dado do litoral para interior. Embora, podemos perceber que existem, 

como podemos ver nos mapas acima, uma leve penetração dos baianos no extremo sul 

do estado do Ceará indo em direção a Paraíba, a tese de povoamento do litoral para o 

interior é a mais robusta em provas e a mais aceita.  

A ocupação ao Norte e ao Sul do Ceará foram interligadas através de uma investida que 

levava o gado até o Cariri para aproveitar as verdes pastagens que eram oferecidas ao 

sopé da Chapa do Araripe e suas fontes, o oásis no sertão. Dessa forma os vaqueiros 

conduziam as tropas de Aracati atravessavam o sertão cearense rumo ao Cariri 

trafegando na chamada “Estrada Geral do Jaguaribe” (STUDART FILHO, 1937, p. 27), 

que efetivou a ligação entre o litoral do Ceará e o Rio São Francisco. 

 
Partindo da região do Aracati, rio acima, transpunha o Jaguaribe em 
Passagem das Pedras, atravessava os lugares onde hoje estão as cidades de 
Russas e do Icó, subindo depois o [rio] Salgado até quasi suas nascenças 
[Chapada do Araripe, Crato]. 
Trilhada sem dúvida em alguns de seus trechos já ao tempo de alguns 
exploradores seiscentistas que, não dispondo de rios prestadios para a 
navegação, margeavam preferencialmente os leitos das nossas ravinas, onde 
poços e cacimbas lhes forneciam água soffrivel, a estrada real do jaguaribe 
atingiu cedo as terras meridionaes da capitania. Galgando o plantó do Araripe 
e vencendo as caatingas ralas dos sertões pernambucanos, chegou ao Rio S. 
Francisco em inícios do século XVIII (STUDART FILHO, 1937, p. 28). 
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Imagem 9 - Mapa Hidrográfico dos maiores rios do Ceará  
 

 
FONTE: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/1-hidro/ne-hidro.pdf 

 
Imagem 10 - Mapa Hidrográfico do Cariri cearense  

 

 
FONTE: http://www2.ana.gov.br – Ilustração e montagem Reginaldo Ferreira Domingos 

 
Francisco Pinheiro (2004), Barros (1988), Andrade (1922 e 1979) e Esdras Arraes 

(2012) fazem considerações sobre o povoamento do interior do Ceará, expondo que a 

produção açucareira e a criação do gado, esta atividade secundária para subsistência, 
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foram decisivas nesse processo. A formação da sociedade se deu mediante a pecuária, a 

produção do couro, como complemento da agricultura. As vias fluviais do Estado e a 

criação do gado foram decisivas na organização social e econômica, como se vê nos 

mapas acima que mostram o rio Jaguaribe de sua foz em Aracati até a cidade de Icó. 

Desta sai os afluentes do Jaguaribe permitindo chegar ao interior caririense, hoje região 

metropolitana do Cariri.  

 
[...] Os transportes das mandas e as formações dos caminhos se davam 
margeando os principais rios e seus afluentes. A estrada geral do Jaguaribe, 
via que amarrou o litoral cearense ao rio São Francisco, foi uma rota criada 
as margens do rio do mesmo nome. Partindo de Aracati as reses eram 
conduzidas para o termo da freguesia das Russas, passavam a povoação de 
Santa Rosa, chegando à vila de Icó pelas margens do rio Salgado. De Icó as 
reses aportavam nos sertões do Cariri, regiões guarnecidas de boas pastagens 
[...] (ARRAES, 2012, p. 105). 
 

Pinheiro (2004) nos seus estudos acerca do povoamento na capitania do Ceará traz 

considerações sobre possíveis teorias as quais buscam discutir a ocupação da região. 

Assim, apresenta em suas explanações debates erigidos por Capistrano de Abreu, 

Antônio Bezerra, João Brígido e outros. Depois das análises Pinheiro (2004) revela sua 

preferência na afirmativa de que a ocupação do Cariri se iniciou em fins do século XVII 

e se firmou nas primeiras décadas do século XVIII. Dessa forma, corroborando também 

com os estudos de Andrade (1979) e de João Brígido. É-nos apropriado quando 

parafraseamos o autor: 

 
Podemos concluir [...] afirmando que a ocupação da capitania do Ceará 
estava consolidada na década de 1720 e que a violência contra os povos 
nativos possibilitou a transformação do território livre para esses em área 
para a pecuária. Esse período que se estendeu de 1680 até por volta de 1720 
representou o primeiro momento de expropriação dos territórios indígenas 
[...] (PINHEIRO, 2004, p. 37).     
 

 
Assim como, também nos é apropriado o mapa de Andrade quando em seus estudos 

comprovam que a cidade do Crato está localizada, em termos temporais, entre aquelas 

que surgiram no século XVIII. Ou seja, entre os meados do século XVII e início do 

XVIII já havia povoamento de portugueses e organização de cidades na região do 

Cariri. Embora, possamos ressaltar que sempre acompanhados de negros africanos e 

afrodescendentes e também de grupos locais autóctones, “índios”.  
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Imagem 11 - Cidades antigas no Ceará séculos XVI, XVII, XVIII e XIX 
 

 
Ilustração refeita pelo autor a partir da elaboração do mapa de Andrade (1979) 

FONTE: Andrade (1979) 
 

A cidade do Crato, a qual sediava o povoamento de Juazeiro do Norte, já havia recebido 

os desbravadores que vieram, como já expomos anteriormente, por uma das teorias, do 

litoral, via Jaguaribe e chegaram ao Cariri. E a outra afirmativa que vieram pelo sul da 

Bahia e ocuparam a região, como coloca Amália Xavier de Oliveira (2001) em seus 

estudos sobre a “descoberta do Cariri”, quando a mesma recorre aos estudos de João 

Brígido em sua obra “Ceará Homens e Fatos”: 

 
Aceitando a opinião do grande escritor cearense João Brígido [...] sobre a 
descoberta desta privilegiada região cearense. Diz o já citado autor que o 
Cariri foi descoberto e principiado a povoar por aventureiros baianos 
chegados até aqui pelo rio São Francisco, lá pelos anos de 1660 e 1662. Narra 
o escritor que um negro, escravo da “Casa da Torre”, residente numa fazenda 
de criar gado, situada às marges do rio São Francisco, caiu, ainda em criança, 
numa de suas excursões, em poder dos índios Cariris. Fôra por eles trazido 
para a tribo no vale onde viviam. Por ser um negro muito inteligente, o 
escravo soube ganhar a afeição dos selvagens [...] Este escravo ensinou aos 
portugueses que viviam na Bahia o caminho do Cariri (XAVIER, 2001, p. 
40). 

 
Levantamos tais discussões, pois entendemos ser o caminho viável para explicarmos a 

presença negra no Nordeste, no Ceará e também no Cariri. Tal caminho revela para o 

leitor o processo que permite demonstrar que os fatores sociais e econômicos 
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permitiram a vinda, presença e permanência da população negra no Nordeste e no 

estado do Ceará.  

Pois, seja por esta via de estudo, do interior para o litoral, ou pela outra do litoral para o 

interior percebe-se que a ocupação e o povoamento da região se deram pelo colono 

negro, mulato, escravizado ou alforriado. Seja este vindo do litoral guiando as boiadas 

margeando rio Jaguaribe até chegar ao rio Salgado, no Cariri, ou do interior baiano para 

esta região, depois de conhecer as terras férteis da região e conduzindo desbravadores 

portugueses, posteriormente.   

Isso nos leva a afirmativa de que práticas culturais, modos de ser e de viver foram 

transportadas para o Cariri não apenas por colonos europeus, mas também pela ação do 

povo negro. Pois, o ato de existir leva, indissociavelmente, suas práticas existenciais 

(culturais materiais e imateriais) ao conjunto estrutural onde se vive. Isto é, os modos de 

fazer, da população negra, foram trazidos ao Cariri nas memórias de cada sujeito negro. 

As novas terras férteis no sul do estado do Ceará foram povoadas e colonizadas também 

por negros e estes tiveram o cuidado de manter suas práticas culturais.  

Esta forte presença negra no sul do Ceará pode ainda ser pontuada através das 

Irmandades27 de Homens Pretos que deixaram Igrejas do Rosário em Milagres28, 

Barbalha e em Crato, embora, nesta cidade existam pouco registro e memórias sociais 

sobre essa irmandade, encontramos apenas um artigo de 1882. Mas encontramos outras 

formas de manifestações da presença de negros e negras, como os reisados, as bandas 

cabaçais, as religiões de matriz africana, nas danças tradicionais do coco, etc. A mancha 

                                                            
27 A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos eram associações de homens e mulheres 
descendentes de africanos cujo princípios estão baseado em fins sagrados; reunidos com objetivos a 
louvar a Nossa Senhora do Rosário. Embora também se dedicasse a educação e alfabetização de negros e 
negras. Martins (1997) afirma: “O culto à Nossa Senhora do Rosário é difundida na Europa e na África 
através dos dominicanos. Segundo Van der Poel, há notícias do uso do rosário de Maria pelos cristãos em 
1090, tendo sido sua divulgação e expansão obra de ‘São Domingos de Gustão (1170-1221), fundador da 
ordem dos dominicanos...’. Nos séculos seguintes, a devoção do rosário esteve sempre ligada à vitória nas 
batalhas que os cristãos moviam aos considerados hereges pela Igreja Católica [...] (p. 48). “A devoção à 
N. S. do Rosário em África e sua entronização como padroeira dos negros teriam sido pulsionadas pela 
aparição de uma imagem da santa em Angel, possivelmente no deserto, inaugurando, em relação a essa 
divindade católica, todo um processo de reelaboração mítica, que se estende da África ao Brasil [...] No 
Brasil, as várias versões da lenda fundacional constituem um rico tecido textual de variações em torno de 
um mesmo tema [...]” (Id, 1997, p. 49).  Para maiores detalhes ver: MARTINS, Leda Maria. Afrografias 
da memória: O Reinado do Rosário no Jatobá. São Paulo: Mazza Edições,  1997. 
28 Ver: NUNES, Cicera. Os Congos de Milagres e Africanidades na Educação do Cariri cearense. 
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira, Fortaleza- Ce, 2010. (Tese Doutorado).  
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verde que essa região representa em meio à caatinga do interior cearense possibilitou a 

migração e a permanência de grupos diversos para este local trazendo consigo suas 

manifestações culturais, crenças e costumes que vieram a se encontrar nesta terra 

chamada Cariri. 

O que nos é oportuno nessas informações é o fato de a produção açucareira e a pecuária 

serem carros chefes da ocupação do Cariri cearense. A região do Cariri foi local de 

criação de gado, lugar de abrigo para sertanejos, era para essa localidade onde se trazia 

o gado durante a seca. Essa interiorização realizada pela ação de se trazer o gado para 

terras longínquas do litoral foi efetivada pela população negra, que como vaqueiros 

conduziam os rebanhos a essas regiões no intuito de preservar a lavoura da cana, 

caracterizando-o como um agente colonizador do sertão (PINHEIRO, 2009; 

ANDRADE, 1922; ANDRADE; 1979; FALCI, 2000; KOSTER, 2003; ARRAES, 

2012).  

É a partir desse contexto que nos dedicamos a escrever acerca da presença negra no 

interior do Nordeste e, mais especificamente no Cariri, bem como, nos leva a perceber 

sua fundamental importância na colonização desse interior “uma vez que sendo como 

escravizado ou livre era encaminhado ao interior para desbravar matas bravias e cuidar 

do necessário para a sobrevivência do gado e dele mesmo” (OLIVEIRA, 2014, p. 140) e 

como bem nos lembra Quirino (1918) o africano foi a principal fonte de trabalho desse 

Brasil Colônia e, portanto, de técnicas e tecnologias de trabalho. Falamos nisso mais 

adiante onde também destacamos a presença negra no Ceará e no Cariri, como grande 

marca colonizadora e de construção das mais diversas manifestações culturais aí 

desenvolvidas. 

 
Esse silêncio do não falar sobre os temas de interesse dos Afro-descendentes 
e da cultura trazida pelos Africanos para o Brasil, não cala a herança cultural, 
reprocessada no Brasil, que está presente em todas as dimensões da vida 
nacional [...] (CUNHA Jr, 2008, p. 234). 

 
Juntamente com o gado é transferido para o interior o colono negro, pois é o africano 

que irá abrir caminhos, ocupar terras sertanejas, construir currais e desenvolver a cultura 

bovina, a mando da aristocracia açucareira uma vez que “a ocupação dos espaços no 

Ceará obedeceu à lógica da expansão da pecuária [...], além da utilização do trabalho 

escravo por todo o chamado sertão e também em seu ‘oásis’” (REIS Jr., 2010, p. 05). 
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Assim, apesar de termos estudado a mão de obra africana escravizada relacionada 

somente à cultura dacana-de-açúcar na faixa litorânea, notamos a sua presença na 

interiorização da ocupação e destacamos o colono negro como fator fundamental para a 

colonização do sertão. Embora a maior parte dos estudos e escritos sobre a presença 

negra africana e afrodescendente só os reconheça em condição de cativo e em ínfimo 

número. Nesse sentido podemos recorrer a Andrade (1979) quando afirma que o gado 

no sertão era entregue ao vaqueiro que deveria abrir caminhos e providenciar tudo o 

necessário para a sua criação ou ainda quando ele coloca que “esta luta difícil em meio 

hostil [...] verdadeiros marcos do avanço povoador, eram feitas pelos vaqueiros, muitas 

vezes escravos” (ANDRADE, 2011, p. 184).  

Segundo Arraes (2012), além dos vaqueiros que abriam caminhos para a passagem do 

gado e fundavam as fazendas havia os agregados que se somavam como mão de obra 

para a árdua tarefa de colonizar o sertão. Estes eram “pretos forros ou mulatos, 

constroem aqui ou acolá, na vastidão desse domínio, pequenas moradas ou quintais...” 

(VON MARTIUS, 1938 apud ARRAES, 2012, p. 88).  

A forte presença negra no Ceará é colocada por Brígido (1888) quando ao falar sobre o 

povoamento do território cearense coloca que “mui poucos portuguezes [...] e alguns 

crioulos [...] associados aos fragmentos da raça tupy, dentro em pouco, deviam fazer do 

Ceará uma colônia muito populosa” (BRIGIDO, 1888, p. 242). A criação de gado nos 

reforça esse aspecto, pois é sabido que a mão de obra africana foi largamente utilizada 

nessa atividade (ANDRADE, 2011; OLIVEIRA, 2013; ARRAES, 2012). Assim como 

na plantação de cana e a produção de rapadura contribuíram para esta formatação 

estrutural do povoamento do Ceará com participação do negro (REIS Jr, 2010). 

No modelo de importação e sistema escravista o Ceará não ficou de fora, se adequou a 

estrutura vigente e absorveu os padrões de mercado do sistema colonialista e competiu 

de forma equipare em razão da mão de obra do negro escravizado, tempos depois, do 

negro liberto. O modelo que se adotou no Nordeste serviu de padrão também para os 

demais Estados, no caso também o Ceará, uma vez que a prática de produção 

estabelecia a mão de obra escravizada como método de acumular riqueza sem, um 

aparente, gasto. Embora essa ideia de uma economia macro predomine na discussão de 

povoamento do Nordeste e do Ceará é preciso salientar que havia produções a níveis 
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menores que também contribuíram para conjuntura de formação, então podemos 

destacar a produção da farinha, cachaça, rapadura, carne seca, couro, tecidos, algodão e 

outros produtos. (FUNES, 2004; ANDRADE, 1979, ANDRADE, 1922).  

 
A mão-de-obra escrava no Ceará se faz presente em todo o campo de 
trabalho, seja no espaço rural ou no urbano [...] foi incorporado ao setor 
produtivo estando presente na pecuária, na agricultura, em serviços 
especializados, nos serviços domésticos, ou ainda como escravo de aluguel e 
de ganho (FUNES, 2004, p. 110).   
 

O gado com as atividades do couro, da carne, a produção dacana-de-açúcar, com sua 

expansão nos séculos XVI e XVII, e as grandes plantações de algodão, no século XVIII, 

ocasionaram mão-de-obra negra escravizada. Nos engenhos de açúcar revelam-se forte 

presença do negro na produção de água-ardente e rapadura. Dados encontrados em 

arquivos públicos nos dão a certeza da presença negra no Ceará e, consequentemente, 

seus vestígios culturais e religiosos no momento presente. Pesquisas ratificam essa 

presença já no século XVI no Nordeste e século XVII no Ceará.  

 

5.2.1 Séculos XVIII e XIX: censos e a população negra em dados da província do Ceará 

 

Embora tenhamos feitos tais afirmativas, da presença negra desde o início da 

colonização, ocupação e povoamento na província do Ceará, muito pouco aparece sobre 

o negro quando se trata de dados oficias a nível geral da capitania. Quando nos 

detivemos a analisar as estatísticas dos censos feitos no Ceará percebemos que somente 

muito tardiamente aparece o elemento negro, ou como é descrito nos arquivos, o 

escravo. Existem poucos registros no que se refere a estes estudos, pois, tentaremos 

discutir nos passos seguintes essa presença em arquivos de Thomaz Pompeu Brazil 

(1889), na Revista do Instituto Histórico do Ceará, intitulado “População do Ceará” 

que, por sua vez, baseou-se nos estudos de José Pompeu de A. Cavalcanti (1888) 

Chorographia da Provincia do Ceará. 

Em 1872 o governo brasileiro tentou contar a população nacional, que segundo Thomaz 

Pompeu, Brazil tinha a intenção maior de verificar a fortuna do Império e arrolar a 

população, mas o resultado acabou não refletindo a realidade dada. Embora com toda 

imperfeição, em termos do próprio autor, tenha sido o único que até então tinha sido 

feito a nível do império. Pompeu coloca que daí por diante que não houve nada de 
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oficial que se tenha feito para obter nova estatística sobre a população brasileira de tal 

amplitude, caso tivesse o desejo de conseguir algo neste desígnio ficaria a cargo de 

particulares, como bem ocorreu, quando párocos e agentes da polícia o fizeram:  

 

Para as múltiplas exigências do serviço administrativo e legislativo, taes 
como a creação de províncias, de comarcas, termos, parochias, lançamento de 
impostos etc., têm valido os cálculos estatísticos de curiosos, os arrolamentos 
parciais, feitos sob as informações dos parochos ou dos agenes policiaes. Em 
quando a demographia estava em embryão, e as nações adiantadas não se 
tinha servido profuzamente dos dados por ella fornecidos, era toleravel, senão 
justificável, nosso atrazo nesse ramo de conhecimentos humanos. Hoje, 
porém, o contraste é por demais notório para continuar, sem grave offensa a 
cultura intellectual e sem embaraços à gerência dos públicos negócios 
(BRAZIL, 1889, p. 78). 

 
Como bem pode se ver Thomaz Pompeu (1889) fez duras críticas ao descaso com os 

dados estatísticos. O Estado brasileiro não demonstrava, até então, qual quer interesse 

em obter informações sobre sua estrutura sócio-política. As questões relativas a 

demografias pouco se investiu para fazê-la e quando feita muito mal realizada refletindo 

nas inexatidões e erros de contabilização, isso em razão do pouco investimento 

governamental. Importante ressaltarmos que a população negra ficou ao esquecimento 

nessas primeiras contagens.  

Em nível de província cearense, Thomaz Pompeu (1889) com base em José Cavalcanti 

(1888), este, por sua vez, retoma dados de 1767 na tentativa de se obter o número da 

população cearense nesse ano; a investigação se remeteu a números coletados pela 

igreja. Este controle possibilitou a retomada desses pesquisadores na tentativa de 

contabilizarem a população da província na segunda metade do século XVIII. O 

primeiro censo na província do Ceará, 1767, ocorreu em Nossa Senhora da Conceição 

da Caiçara, cidade de Sobral, com base nos dados da igreja que contabilizava a pessoas 

que faziam confissões.  

O João Ribeiro Pessoa foi o responsável pela coleta de dados que registrou 21.000 

pessoas de confissões na freguesia de N. S. da Conceição; considerando que seria 2/3 da 

população então a vila deveria ter 30.000 pessoas e a província do Ceará em sua 

totalidade possuiria 100.000 habitantes. Todavia, os autores discordam deste número, 

levando em consideração que população “[...] somente a ribeira ou o sertão, chamado 

Acaracú, tinha a um século 30.000 almas, é claro que a capitania havia então contar 
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mais de 100.000 h.” (BRAZIL, 1889, 79). As controvérsias continuam no processo de 

recenciamento da população cearense. 

Em 1808 Varnaghen, até então visconde de Porto Seguro, em seu “Historia do Brasil”, 

informou que a população das terras cearenses seria de 130.390 habitantes, levando em 

consideração o crescimento anual de 10%. Ainda no século XIX o governador da 

província, Luiz Barba Alardo de Menezes, obteve 125.878 pessoas, porém Thomaz 

Pompeu (1889) sugere mais de 150.000. Em outro estudo Monsenhor Pisarro em, 

“Memorias historicas do Rio de Janeiro” 1810, contabilizou o número de 130.396. Em 

1813, outro governador da província registrou, exigindo dos seus capitães-mores e 

vigários 145.285 pessoas. Sendo que na região do Cariri, Crato e Jardim 32.822, Lavras 

e Icó 18.216. Percebe-se que nestas estatísticas já surge a região da Cariri timidamente. 

Tabela29 abaixo é extraída dos estudos de Thomaz Pompeu Brazil (1889): 

Tabela 1 - Habitantes por Comarcas e Juízes - Ano 1813 
 

COMARCA DO 
CRATO 

HABITANT
E 

JUIZ DE FORA 
DE FORTALEZA 

HABITANTE 

Villa de São José do 
Príncipe 

7.021 Villa do Aquiraz 
Villa de Mecejana 

10.701 
1.720 

Villa do Crato  
Villa do Jardim 

32.822 Villa dos Arronches 
Villa do Soure 

1.446 
1.134 

Villa de Lavras 
Villa do Icó 

18.216 Villa de Fortaleza 
Villa de Baturite 

12.810 
4.737 

Villa de Quixeramobim 6.462  32.647 
COMARCA DO 

CEARÁ 
HABITANT

E 
JUIZ DE FORA 

DE SOBRAL 
HABITANTE 

Juiz de Fora do 
Aracaty 

 Villa de Sobral 
Villa de Granja  

15.218 
3.730 

Villa de S. Bernardo  11.363 Villa de Viçosa 9.520 
Villa do Aracaty 6.033 Villa do Nova 3.263 
 17.396  30.731 

Total Geral – 145.285 habitantes 

Segue os estudos sobre a contagem da população cearense, João do Silva do Silva Feijó, 

“Memoria sobre a capitania do Ceará”, 1812, afirmou 150.000 habitantes; de forma 

semelhante registrou Warden no ano de 1813 em, “Histoire de L’Empire du Bresil”. 

Depois de tantas tentativas de mapear o número da população da província somente 

                                                            
29 Todas as tabelas com números ilustradas neste capítulo fazem parte dos estudos de Tomaz Pompeu (?), 
arquivo da Revista Instituto do Ceará, 1889. As tabelas são ipsis literis as encontradas no arquivo, porém 
com algumas correções, pois alguns cálculos de soma nas originais não estão corretos. 
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1819, com base em dados de 1808, conselheiro Antonio Rodrigues Velloso d’Oliveira 

em, “A Egreja do Brasil -1819” se distingue “livres de escravos”. Neste estudo destaca-

se Villa do Crato, São João do Príncipe, Campo Maior, Icó, Jardim e Lavras, totalizando 

201.170 habitantes, distribuído em 145.731 livres e 55.439 escravos (BRAZIL, 1889; 

CAVALCANT, 1888).  

É notável que a partir desta estatística houve certa preocupação em verificar a 

população, a nível estadual, diferenciando o livre do escravizado. Embora, em se 

tratando de livres podemos entender que não seja sinônimo de branco, pois havia 

pretos/as e pardos/as livres pela compra da alforria. No ano de 1836 a Lei de número 37 

exigia a contagem da população da província a cada 5 anos. Em 1839 secretaria da 

presidência arrolou 208.087 a população total da província, sendo que 193.206 eram 

livres e 14.881 escravizados. Porém, existem contradições e talvez erro no censo, em 

razão de descontroles sobre as vilas e das comarcas, pois havia relações de poderes que 

limitavam o poder da presidência sobre as comarcas, assim, muitas delas não tinham a 

preocupação em atender ao pedido da secretaria geral da província, quando esta 

solicitava a coleta de dados estatísticos (BRAZIL, 1889; CAVALCANT, 1888). No 

relatório feito 1850, o então presidente da província, afirmou que: 

 

Ainda não foi possível colligir todos os dados necessários para organizar um 
quadro de recenseamento da população da província, digno de vos ser 
apresentado. Grandes embaraços encontram sempre, entre nós, trabalhos 
dessa natureza. As autoridades locaes que são deles encarregados, não 
podem, por differentes motivos, obter resultados satisfactorios. A população 
olha com desconfiança para todas as investigações a que necessario proceder, 
e se recusar a ministrar informações exactas. Finalmente, a falta de auxílios 
pecuniários não permite que se possam colher as informações convenientes. 
Alguns dados tenho já reunido, porem muito imperfeitos e insuficientes, e 
continuo a empregar esforços para me poder habilitar do melhor modo que 
fôr possível a concluir o trabalho que tenho começado (BRAZIL, 1889, p. 
89). 

 
Em 1850 Tristão de Alencar Araripe, “História do Ceará” catalogou um número de 

350.000 habitantes. Thomaz Pompeu Brazil, 1856, nas “Memórias sobre a estatística da 

população e indústria da província do Ceará”, fez, mais uma vez, a separação entre 

livres e escravizados, e mais interessante distinguiu mulheres e homens, porém, ainda 

muito incipiente, pois por não ter faixa etária definida não havia como determinar de 

forma minuciosa a população, ficando sem a informação sobre crianças, jovens e 
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adolescentes, por exemplo. Assim, listou entre os anos de 1839 e 1854 um número total 

de 400.065 pessoas, sendo: 

Tabela 2 - População Escravizada e Livre / Por Sexo – Anos 1839 - 1854 

 
 LIVRES ESCRAVIZADOS/AS SUB-TOTAL 

HOMENS / 
MULHERES 

Homens 
Mulheres 

182.233 
185.603 

Homens  
Mulheres 

16.317 
15.912 

198.550 
201.515 

 
SUB-
TOTAL 

367.836 SUB-
TOTAL 

32.229 TOTAL GERAL 
400.065 

 

Ainda nos anos de 1857, diferente dos dados acima encontrados, um ano posterior, 

como se pode observar, os pesquisadores já trabalharam com percentuais de 

crescimento, cálculos estes baseados em modelos europeus, no caso a Bélgica. Dessa 

forma, baseados em 10% de crescimento fizeram a seguinte estimativa: em janeiro do 

referido ano havia 406.615 livres e 31.829 escravizados/as, com o acréscimo percentual 

sugerido ficaram: 447.276 livres e 35.287 cativos, somando um total de 482.287. 

Destacando que o número de mulheres livres e Escravizadas superava, respectivamente, 

o número de homens livres e escravizados. Um crescimento considerável quando se 

compara aos estudos anteriores de Tristão de Alencar e Thomaz Pompeu (BRAZIL, 

1889). 

Nos anos seguintes o presidente da província faz novos levantamentos no intuito de 

obter novamente dados sobre seu território. Então em 1862, com base em outros estudos 

de Pompeu, o presidente da província José Bento da Cunha Figueiredo afirma haver em 

média 500.000 a 510.000 habitantes. As pesquisas de Pompeu que fundamentaram o 

governante do Ceará traziam os seguintes dados: 231.708 homens livres e 236.610 

mulheres livres; 18.434 homens e 17.007 mulheres, ambos cativos. Somando um total 

parcial de 468.318 livres e 35.441 escravizados, gerando um número de 503.759 

habitantes na província no ano 1862 (BRAZIL, 1889).  

Já em 1868, senador Pompeu no “Compendio elementar da geografia especial do 

Brasil” informou 560.000 pessoas no território cearense, destes sendo 540.000 livres e 

20.000 escravizados. Tal afirmativa diverge do dado anterior que afirmava 35.441 
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cativos. Em 1870 Joaquim Noberto de Souza Silva, com “Investigação sobre o 

recenceamentos da população geral do Imperio e de cada provincia de per si tentados 

desde os tempos coloniais até hoje”, obteve 641.850 como população total da província 

dividido em 616.123 livres e 25.727 cativos (BRAZIL, 1889). 

José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti (1888) na sua “Chonographia da Provincia do 

Ceará” também buscou realizar vários estudos analíticos no intuito de obter dados sobre 

este Estado, quando ainda província de Pernambuco e após sua independência. Entre 

suas pesquisas existe uma busca por mapear a população que aqui estamos recorrendo. 

Este pesquisador se preocupou com questões sociais importantes que influenciaram na 

permanência e alteração da população de um determinado território, como morte, 

migração, epidemias e outros; todavia, não se deteve em distinguir população livre e 

escravizada, diferente fez o Thomaz Pompeu Brazil (1889), mesmo baseado nos estudos 

de José Pompeu Cavalcanti (1888).  

Cavalcanti (1888) fez os seguintes registros, no ano de1878 a população do Ceará de 

828.000; 1879, no seu início, contava 705.000 e em fins do mesmo ano 712.000, a 

diminuição inicial foi justificada por imigração e epidemias. E continuou nos seus 

estudos obtendo variações, reflexos dos problemas sociais, 1884 marcou 700.000; 1886 

com o número de habitantes de 800.000 e já em 1886 com base nos dados estatísticos da 

secretaria do Império de registros de casamentos e batizados contou-se 860.000 

habitantes. Podemos destacar que nem todos os habitantes eram batizados o que abre 

espaço para questionamentos dos números levantados por esse tipo de fonte, assim o 

censo poderia obter uma quantidade maior de pessoas. 

Nessas breves considerações sobre a população no Ceará é perceptível um aumento 

considerável da população quando se observa as pessoas livres e os escravizados. 

Todavia, levamos em consideração que devemos ficar cautelosos com tal afirmativa em 

razão de que durante muito tempo em que se tentou obter dados estatísticos na província 

houve muitas omissões, descompromisso e descumprimento de ordens, como se pode 

observar em análises colocadas por nós anteriormente, quando observamos contradições 

e desencontros de informações. Já que:  

 
Até 1870 quasi todos os dados relativos à população são meramente 
conjecturaes ou assentos sobre arrolamentos parciaes, deficientes, sem 
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preciso cunho de autenticidade. O censo geral de 1º de agosto de 1872 veio 
pôr termo a essas conjecturas e dar nova e mais segura base aos trabalhos 
demographicos relativos ao Império, particularmente ao Ceará (BRAZIL, 
1889, p 98-98).   

 
Para finalizarmos estes dados estatísticos e essas considerações, sobre a população no 

Ceará, recorremos ao censo imperial de 1872, usado por Thomaz Pompeu (1889), que 

buscou elaborar um “retrato” sobre o Brasil. Muito mais detalhada e com distinções 

entre livres e escravizados, esta categorização é muito observada como podemos notar 

na tabela que será transcrita. O censo revela uma imensa preocupação em separar a 

população negra cativa da livre, todas suas especificações analíticas dividem cativos/as 

e livres. Existem outras especificidades na pesquisa apresentada como população 

feminina e masculina. Esta estatística buscou informações dos grupos de casados/as e 

solteiros/as dos cativos e livres.  

 

Tabela 3 - População Escravizada e Livre / Sexo / Estado Civil – Ano 1872 
 

HOMENS 
 SOLTEIROS CASADOS VIUVOS 
Livres 241.692 99.915 9.299 
Escravos 13.870 919 152 
TOTAL 255.562 100.834 9.451 

 
MULHERES 

 SOLTEIRAS CASADAS VIUVAS 
Livres 224.509 99.849 14.509 
Escravos 15.797 979 196 
TOTAL 240.306 100.828 14.705 

 

Importante ressaltarmos que aparecem as categorias pretos/as, pardos/as e caboclos/as, o 

que nos faz entender uma necessidade de especificar, o mais detalhadamente possível, 

as raças brasileiras. Salientamos a importância de se ter esta fidelidade das raças, mas o 

que nos preocupa era compreender a intencionalidade da época, pois, era um sistema 

escravocrata e exploratório de mão de obra negra escravizada. Mas vamos aos dados de 

1872. 

Tabela 4 - População Escravizada / Livre e Por Categorias Raciais – Ano 1872 

 
HOMENS 

 BRANCOS PARDOS PRETO CABOCLOS 
Livres 136.940 172.841 14.424 26.701 
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Escravas  8.529 6.402  
TOTAL 136.940 181.370 20.826 26.701 

 
MULHERES 

 BRANCAS PARDAS PRETA CABOCLAS 
Livres 131.896 166.325 14.510 26.136 
Escravas  9.715 7.257  
TOTAL 131.896 176.040 21.767 26.136 

 

Foi estabelecida no censo de 1872 uma divisão entre população estrangeira e os 

brasileiros, registrando número, mesmo pequeno, de estrangeiros escravizados. O que 

nos faz entender que ainda, recentemente, houve ou havia tráfico de negros quando se 

informar um total de 99 escravizados/as estrangeiros/as, sendo 37 homens e 62 

mulheres. 

 

Tabela 5 - População Escravizada / Livre e Por Nacionalidade - Ano 1872 
 

HOMENS 
 BRAZILEIROS ESTRANGEIROS 
Livres 349.805 1.102 
Escravos 14.994 37 
TOTAL 364.799 1.139 

 
MULHERES 

 BRAZILEIRAS ESTRANGEIRAS 
Livres 338.475 392 
Escravas 16.910 62 
TOTAL 355.385 454 

 

As estatísticas realizadas pelo Império tiveram a preocupação de elencar também dados 

relativos à taxa de alfabetizados/as e não alfabetizados/as, na língua portuguesa. Assim 

revela-se um ínfimo número de negras e negros cativos com o domínio do alfabeto. 47 

pessoas negras são números encontrados no censo de 1872 que sabiam ler, distribuídos 

em 35 homens e 12 mulheres. Logo, refletindo, numa série de dificuldade, como se 

manter na estrutura social vigente, tanto no período concomitante a pesquisa quanto nos 

anos iminentemente posteriores, com a abolição. Mas em se tratando de educação e o 

negro no Ceará, podemos destacar a figura de Manoel Gomes do Carmo considerado o 

primeiro professor a ter escola regular na cidade de Sobral, norte do Estado. Foi a 

primeira escola fundada na cidade e tinha como público a população negra, assim nos 

fazendo perceber o senso de apoio e alfabetização do seu grupo (OLIVEIRA, 1979). 
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Tabela 6 - População Escravizada / Livre / Alfabetizada e Não Alfabetizada - Ano 1872 

 
HOMENS 

 SABEM LER ANALPHABETOS 
Livres 58.657 292.249 
Escravos 35 14.906 
TOTAL 58.692 307.155 

 
MULHERES 

 SABEM LER ANALPHABETOS 
Livres 20.903 317.964 
Escravas 12 16.927 
TOTAL 20.915 334.891 

 

Por fim, Thomaz Pompeu Brazil (1889) nos traz estatística da população escolar de 6 a 

15 anos levantada pelo censo de 1872, revelando-nos a mínima preocupação com o 

acesso da população negra, dessa faixa etária, na escola, mesmo que raras no período do 

Império brasileiro. Nos dados não há nenhum registro de crianças e adolescentes 

negros/as na educação institucionalizada, assim dificultando um adulto com domínio da 

escrita e leitura. Refletindo, como uma das condições, como já colocamos 

anteriormente, de possibilidade de ascensão social, política e cultural. 

 
Tabela 7 - População Escravizada / Livre / Frequência na Escola - Ano 1872 

 
MENINOS 

 FREQUENTAM NÃO FREQUENTAM 
Livres 10.021 83.808 
Escravos   
TOTAL 10.021 83.808 

 
MENINAS 

 FREQUENTAM NÃO FREQUENTAM 
Livres 5.399 85.087 
Escravas   
TOTAL 5.399 85.087 

 

Embora deixemos claro que nossa intenção, neste momento, não é buscar entender esta 

conjuntura do censo, mas apenas revela o cuidado que se teve no decorrer do processo 

histórico para a descrição da população negra no Ceará. Nosso objetivo ao trazer estes 

dados é apenas para dizer que existe população negra no Estado e que isso refletiu nos 

dados estatísticos, mesmo que tenham aparecido tardiamente. 
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O número aumenta em início do século XIX, a presença de negros/as já era bem 

representativa, em que os/as negros/as, pardos/as e libertos/as chegavam a somar, de 

acordo com os dados aqui expostos, quase o dobro da população no Estado. Pretos/as e 

pardos/as somavam 400.003 e população livre 268.836, como podemos observar na 

tabela 4 “População Escravizada / Livre e Por Categorias Raciais”. Tais informações 

nos ajudam a evidenciar a existência de amplo contingente negro em território cearense 

na época que predominou o sistema escravocrata (ANDRADE, 1922; ANDRADE, 

1979; FUNES, 2004; NUNES; 2007; DOMINGOS, 2011). 

Importante destacarmos, como é exposto em um discurso nacional elaborado e 

predominante, que o Ceará foi a primeira província a libertar a população escravizada. 

Por meio de decreto nos anos oitenta do século XIX foram libertos, pelo menos 

legalmente, os negros/as cativos/as no Estado. Fato que dá notoriedade e orgulho em 

muitos pesquisadores que trabalham a questão da escravidão no Brasil e isso é notável 

em Eusébio de Souza (1923) em seu artigo intitulado “O Ceará e a Abolição” publicado 

na Revista Trimestral do Instituto do Ceará. 

 
Uma coisa sempre ouvi repetir no Ceará, conhecida de todos e que para mim 
se torna sediça, ser este Estado da Federação o primeiro, que libertou todos 
os seus escravos. Quem deu o primeiro exemplo na antiga província e no 
Império (1 de janeiro de 1883) foi o município de Acarape, que por esse 
motivo recebeu o baptismo de <<Redempção>> annos antes de ser abolida a 
manumissão no Brasil por sancção legislativa (SOUZA, 1923, p. 49).  

 
Como é notável na descrição de Eusébio Souza o quão venerado é o Ceará em razão de 

ter sido o primeiro a libertar seus cativos. E continua o autor do artigo colocando a 

situação de abolição como ato de civismo que está presente, se referindo aos livros 

didáticos, ao mais alto fato histórico da província na história do Brasil. Um auspicioso 

olhar sobre a ação do Estado visto com esplendor, como fato epopeico, heroico que 

merece ser lembrado como algo áureo e único na tomada de iniciativa a nível nacional. 

Mas vejamos: 

 
Não há livro algum, destes <<que levem as escolas os exemplos de nosso 
civismo>>, que deixe de registrar, exalçando, o faustoso acontecimento, 
incontestavelmente a página mais bella e mais aurifulgente da história do 
Ceará, redimindo em espaço de tempo relativamente curto, por força tenaz e 
veracíssima propaganda da “Libertadora Cearense”, todo o captiveiro 
existente na província (SOUZA, 1923, p. 49).  
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Assim, também é lembrado o Ceará, por ter libertado em 1884 seus escravizados, antes 

mesmo da legitimação da abolição a nível nacional. Sendo que se destaca Redenção por 

ter feito tal efetivação no ano anterior, 1883. O Estado, além de ter sido lugar com sua 

população autóctone disposta a lutar e resistir, também foi lugar de ocupação e 

povoamento europeu e de colonização africana e afro-brasileira. Grupos estes que 

“pintam” o Ceará com suas cores, práticas culturais e religiosas. 

 

5.3 Do Cariri ao Crato, Do Crato ao Juazeiro do Norte: uma história e o negro no 
povoamento 

 
Constitui o Cariri a zona ubérrima que se estende 
ao sopé da serra do Araripe numa extensão de 
cerca de 200 quilômetros, com largura irregular, a 
qual é banhada por correntes perenes como o 
caldas em Barbalha, Granjeiro e Batateira no 
Crato, que formam as nascenças do Rio Salgado, e 
por inúmeros olhos d’água, alimentos da 
agricultura, de cuja exuberância só tem podido ser 
bem avaliado em anos de seca (BEZERRA, 1954, 
p. 257)30.  
 

Cariri, região que em documentos de 1846, foi apresentado a Assembleia Legislativa do 

Ceará como “Cariris-Novos” como tentativa de se criar uma província autônoma. Neste 

ofício, oferecido e anotado por Paulino Nogueira, o autor apresenta a necessidade de 

criação da Província, pois, a mesma vem crescendo de forma irreversível e sua 

localidade, distante das capitais das províncias, acaba impossibilitando as ações 

emitidas pelos presidentes.  

Dessa forma, a celeridade dos atos legais seria mais efetiva se os “Cariris-Novos” 

tivesse domínio de sua autonomia política, enquanto região provincial. No referido 

documento é observado o potencial, fertilidade e influência econômica da região pouco 

explorada pelo poder político. Tal falta de exploração ocorre em função do fosso 

espacial existente entre a região e as capitais provinciais; dessa forma o Cariri “[...] 

apenas se presta a creação de gado e às escassas plantações de legumes” (NOGUEIRA, 

1846, p. 223). Pois, vejamos como é colocado no documento: 

 

                                                            
30 Inicio de descrição do Cariri por historiador Antônio Bezerra, publicado na Revista do Instituto do 
Ceará em 1954. 
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A grande distância, que separa as capitais das referidas províncias dos logares 
conhecidos pela denominação de Cariris Novos, faz com que a acção 
govertiva dos Presidentes das diversas províncias não seja ali desenvolvida e 
posta em execução com a promptidão, celeridade e energia indispensáveis, e 
que mui poderosamente poderião concorrer para o augmento e progresso 
principalmente da agricultura em tão grande extensão de território, que 
parece ter sido colocado pela Providência no meio dos sertões em extremo 
aridos para servir como de fornecedor comum de viveres e de toda a casta de 
cereaes aos numerosos habitantes da vasta porção de território, que apenas se 
presta a creação de gados e às escassas plantações de legumes, que nascem, 
crescem e fructicficam no curto período das estações chuvosas (NOGUEIRA, 
1846, p. 223).    

 
A proposta de criação da nova Província tinha como objetivo também poder contribuir 

com os problemas da fome que se alastrava pelas regiões vizinhas. Havia depositado 

tamanho crédito na sua fertilidade que existia afirmativa de uma política colaborativa 

para apoio a circunvizinhança no que se referia ao combate às consequências da seca. 

Nogueira (1846) nos é oportuno nesta afirmativa quando de sua descrição sobre a 

criação da Nova Província dos Cariris Novos:  

 
[...] A creação de uma província poderá altamente concorrer para que os 
males, que ora pesão sobre os pacíficos habitantes dos Cariris Novos, sejam 
dissipados pela nergia da acção das autoridades administrativas 
promptamente executada, e que imensos benefícios deverão resultar ao Paiz 
em geral das medidas que adequadamente tomar o Governo da Província, par 
que a immensa população que abunda nos Cariris Novos se applique 
devidamente à cultura do seo fertilíssimo terreno, o qual bem aproveitado 
poderá por si só fornecer os generos de primeiro necessidade para alimentar 
os habitantes dos sertões visinhos, nas épocas de calamidade, como esta por 
que acabão de passar os povos, e cujos effeitos tem de curar por muito tempo 
(NOGUEIRA, 1846, p. 225). 
    

Mas quando se trata de potencial econômico e fertilidade, o Vale favoreceu a vinda de 

imigrantes antes mesmo da influência do “Milagre de Juazeiro”31. As terras possuidoras 

de muitas fontes e bastante chuvosa por conta da floresta contribuiu para a vinda de 

pessoas de várias regiões. Recorremos novamente ao apontamento de 1864 entregue ao 

Legislativo cearense: 

 
A circunstância [...] da disposição e propriedade que tem os Cariris Novos 
para agricultura em todas as estações do anno, a doçura do seo clima, a 
facilidade com que nella produzem todos os gêneros, plantas mesmo 
exóticas, tem concorrido para o prodigioso augmento de sua população, que 

                                                            
31 Para maiores informações ver as seguintes obras: BARROS, Luitgard Oliveira Cavalcanti. A terra da 
mãe de Deus. 2ª ed. Fortaleza: IMEPH, 2008; EDWIGES, José Sávio Sampaio, História do Juazeiro do 
Norte. Fortaleza: Premius, 2011. DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. Tradução Laria Yedda 
Linhares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976; OLIVEIRA, Amália Xavier de. O Padre Cícero qu eu 
conheci. Fortaleza – Ceará: Premius, 2001. 
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todos os dias cresce pela frequente immigração dos povos [...](NOGUEIRA, 
1846, p. 224).       

 
Essas características contribuíram para uma boa produção da rapadura feita dacana-de-

açúcar e trouxe ao palco do cenário nordestino o personagem Cariri, pois “todo o sertão 

nordestino se transformou no mercado consumidor de rapadura do Cariri, situação que 

perdurava até a metade do século XX” (BARROS, 1988, p. 88). Cultiva-se cana-de-

açúcar, nas cidades do extremo sul do estado do Ceará, em Crato, Barbalha, Jardim 

(PINHEIRO, 2009).  

As características naturais da região se diferenciam do resto do Nordeste o que permitiu 

a plantação e produção baseadas na monocultura dacana-de-açúcar para a elaboração da 

rapadura. “Todo o sertão nordestino se transformou no mercado consumidor de 

rapadura do Cariri [...]” (BARROS, 1988, p. 88). Essa produção se dava em todo 

extremo sul do Estado, precisamente nas cidades do Crato, Barbalha, Jardim 

(PINHEIRO, 1950). Sendo que na conjuntura o açúcar funcionava como moeda de troca 

comercial. Assim podemos perceber nas exposições abaixo: 

 
Já não havia mais um pedaço de terras devolutas naquelas paragens [...] e a 
povoação congregada aplicou-se à agricultura e a criação de gados. Ficavam 
à pequena distância as serras e os brejos do Araripe, terrenos dos mais férteis 
e irrigáveis do Ceará que continuaram a atrair povoadores; e veio o plantio 
dacana-de-açúcar para tornar permanente a imigração. Foi ali que começou 
para o Ceará a indústria açucareira (PINHEIRO, 1950, p. 54). 
 

O açúcar tinha maior interesse comercial nos estados de Pernambuco e na Bahia, já no 

Ceará a rapadura era o foco da comercialização. A rapadura permitiu desenvolvimento, 

modernização técnica, transformações sociais e econômicas da região. A montagem e 

utilização dos engenhos de moagem dacana-de-açúcar mudou a estrutura histórica e 

social do Cariri (BARROS, 1988; PINHEIRO, 1950).  

O Cariri foi base de produção da monocultura da cana-de-açúcar o que permitiu a 

implantação de engenhos que fabricavam rapadura, a cachaça e o açúcar. Mesmo que o 

Cariri tenha voltado sua produção à pecuária e ao cultivo de outras atividades agrícolas, 

é importante destacar que a produção de maior relevância foi a dos engenhos de 

rapadura e de cachaça, baseada no escravismo. 
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O Cariri foi área de criação de gados vacum, o povo do sertão vinha em busca das terras 

férteis que o Cariri oferecia, junto traziam as boiadas nas épocas de estiagem 

prolongada. Os caminhos do gado atingiam centro comerciais por todo o interior 

nordestino, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, atual Paraíba e Alagoas. 

Nas regiões próximas ao Cariri cearense estava presente em cidades, como Juazeiro da 

Bahia, Oeiras – PI. No cariri cearense estava presente nesta rota Icó e o Crato, esta 

sendo vila e possuindo centro comercial (ARRAES, 2012; PINHEIRO, 2004, p. 30). 

Barros (1988) nos fundamenta tal afirmativa com suas apreciações e Esdras Arreas 

(2012) nos permite um olhar mais dinâmico a partir de suas ilustrações representado no 

mapa abaixo:  

 

Nessa formação social constituiu-se a chamada ‘civilização do boi e do 
couro’, cujos centros mais importantes, Vila Bela e Salgueiro em PE (por sua 
posição estratégica de passagem para o Cariri fértil, rio São Francisco e 
Recife); Juazeiro da BA (centro econômico de Picos, Floriano, Jaicós e 
Oeiras – PI) (BARROS, 1988, p. 59-60). 

 
Imagem 12 - Rota do Gado no interior nordestino passando por terras Caririenses/CE – 

Juazeiro e Crato 
 

 
Ilustração Reginaldo Ferreira Domingos - a partir da elaboração do mapa de Arraes (2012) 

Fonte: Arraes (2012) 
 

A fecundidade do Cariri garantida pela Chapada do Araripe a qual garantiu as riquezas 

naturais e principalmente as águas que trouxe colonos negros para a produção dacana-
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de-açúcar e também o gado para pastagem, também, estimulou a imigração de 

populações de todo o Nordeste. Os estudos revelam que desde o século XVII houve a 

aceitação de que o Vale fértil do Cariri era centro de referência no que se refere à 

economia, servindo de centro de apoio para comerciantes das mais variadas regiões do 

Brasil. Centro de apoio este que se tornou lugar de morada para os errantes que tinham 

o cariri apenas como rota de comércio. A região foi rota de trânsito para outras regiões o 

que introduz uma economia comercial na região de forma diferenciada. Tal afirmativa 

pode ser em razão de que a:  

 
Situação se justificou pela diversificação econômica aí ocorrida, graças 
principalmente as suas condições naturais de fertilidade, numa região 
frequentemente assolada pela seca. O Vale do Cariri constitui-se num celeiro 
supridor do sertão nordestino (BARROS, 1988, p. 63). 
 

A sua fertilidade foi e é garantida pela existência da Chapada do Araripe, esta permitiu a 

preservação das riquezas naturais e estimulou a vinda de povos de boa parte do 

Nordeste para o sul cearense. Desde o século XVII o Vale do Cariri é ponto de apoio 

para os que fugiram das secas, tornou-se referência econômica, servindo de amparo de 

pessoas vindas dos mais variados lugares. Característica que fez e faz do Cariri um 

lugar diferenciado do restante do Nordeste.  

A introdução da mão de obra africana nas plantações decana-de-açúcar, de algodão e 

também na produção da pecuária foram os meios para a ocupação do Nordeste, também 

do estado do Ceará e, consequentemente, do Cariri. Processo iniciado no século XVI e 

no final do século XVIII a província estava ocupada em sua maioria pela população 

africana e afrodescendente (ANDRADE, 1922; ANDRADE, 1979; FUNES, 2004).  

Então, nessas levas de ocupação vieram para a região “Fértil do Cariri” grupos étnicos 

de negros para trabalhar nas lavouras, nos engenhos, nos trabalhos domésticos, nas 

feiras, entre outros. Início do século XIX, a presença negra já era bastante representativa 

no Ceará. Somando um número acima de 60% da população do Estado, essa população 

estava presente em grande parte do Cariri, especificamente, encontram-se registros de 

tal presença em Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Assim “chama atenção, nos dados 

de 1804, a vila do Crato com uma população de 20.681, onde 67,5% era de ‘pretos e 

pardos’ livres e cativos” (FUNES, 2004, p. 104). 
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O crescimento populacional no Ceará e no Cariri a partir da presença das populações 

africanas e/ou descendentes, desde século XVII, nos permite argumentar que artefatos 

culturais materiais e imateriais foram deixados por esses grupos na região caririense, 

podemos afirmar que em suas bagagens eles trouxeram suas manifestações culturais e 

religiosas. Em arquivos analisados por Pedro Alberto de Oliveira (1979) destaca-se a 

presença negra também para a Companhia de Ouro das Minas de São José dos Cariris, a 

qual era território integrante Cariri cearense, para onde se registrou a vinda de 69 negros 

africanos.  

Dessa forma podemos afirmar que o Cariri é lugar de agrupamento negro cuja presença 

ainda é forte nas manifestações culturais, modos de vida, práticas religiosas, 

organizações sociais rurais e urbanas. As raízes africanas devido às origens 

populacionais e correntes migratórias estão arraigadas no contexto social e cultural da 

região caririense. Embora importante destacar que mesmo diante dessa presença há uma 

dificuldade e resistência de aceitação.  

A organização populacional no interior do estado do Ceará se formava imbricadamente 

as propriedades rurais que margeavam os rios locais, a questão fluvial foi condição 

primeira a qual permitiu a ocupação do interior nordestino e também cearense e a 

fertilidade do Cariri fortaleceu a possibilidade de sedentarização em suas terras úmidas 

e propicia, também, a plantação em período de secas no restante do Nordeste. Esse 

processo migratório é que garante a formação da macro-região cearense (DOMINGOS, 

2011; ANDRADE, 1979; PINHEIRO, 1950). 

 

5.3.1 Cariri e a população: Censos e a população negra no Cariri 

 

Embora tenhamos exibido a presença negra na ocupação e no povoamento no Ceará e 

também no Cariri, quase não se trata dessa presença nos estudos e também nos dados 

estatísticos oficiais, como podemos observar em análises expostas anteriormente. O 

negro colonizador pouco é tratado em esboços referentes ao Ceará e, especificamente, 

no Cariri. Nas demonstrações anteriores, quando trouxemos censos feitos no Ceará, foi 

perceptível, muito tardiamente, o elemento negro.  
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A mesma regra se segue quando se trata dessa mesma população no Cariri. Não é 

diferente, segue a mesma regra, ficando a população negra invisibilizada nas narrativas 

e descrições da história caririense. O negro pouco apareceu nas “contações” históricas 

no Vale Fértil ao sul do estado do Ceará; os historiadores e os viajantes que por aqui 

passaram, pouco atentaram para esta presença africana e afro-brasileira; salvo em 

pequenas referências e poucos detalhes. 

Quando nos detemos a olhar para o Cariri vemos a presença negra africana e afro-

brasileira nos mais diversos espaços culturais, sejam estes materiais e imateriais, nos 

monumentos, na estruturação social e religiosa. Porém, Essa característica de 

invisibilização se refletiu nas estatísticas a nível estadual e ocorreu, também, na região 

caririense.  

Portanto, novamente, recorremos aos estudos de Thomaz Pompeu Brazil, aqui já 

referenciado quando tratamos do censo populacional cearense. Salientamos que não nos 

deteremos com a mesma profundidade, pois, tal intento já foi atendido em discussões 

anteriores. Pontuaremos as referências da população em algumas cidades que compõem 

o Cariri de acordo com o que se apresentou nos censos feitos em nível da província 

cearense. 

No século XIX aparece pela primeira vez em censo a região do Cariri, mas sem 

definição de raça. Muito timidamente surgem Crato e Icó no censo realizado e 

apresentado a metrópole pelo governador Luiz Barba Alardo de Menezes. Baseado nos 

estudos e levantamento de dados colhidos pelos vigários e também pelos capitães-

mores. De acordo com as informações elencadas a cidade do Crato estava com 11.735 

habitantes e Icó contabilizando 17.698 pessoas. Tal número reflete o percurso do 

povoamento, em que se seguia o rio Jaguaribe quando da ocupação feita do litoral para 

o interior, os colonizadores saiam de Aracati em direção ao sul cearense passando por 

Icó. 

Em 1813 o governador Manoel Ignacio de Sampaio faz outro levantamento 

populacional, assim como Luiz Barba, usando como referência a base de dados 

contabilizados por vigários e capitães. Como colocamos, aparece o Cariri como 

Comarca do Crato, nesta comarca se encontrava as Vilas do Crato e Jardim com 32.822 

pessoas e as vilas de Lavras e Icó com um número de 18.216. Neste já se percebe um 
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aumento em Crato quando somado a Jardim, mas ainda não se tem números que 

permitam saber a quantidade de livres e escravizados no interior cearense, Cariri. 

O conselheiro Antônio Rodrigues Velloso d’ Oliveira faz um novo arrolamento em 

1819 em que se separa em “livres e escravos”, porém, não há possibilidades de obter 

dados detalhados e específicos sobre o Cariri, uma vez que o dado é apresentado em 

dois grupos, o primeiro soma Vila do Crato, São João do Príncipe e Campo Maior com 

o total de 41.451 escravizados e outro grupo (Icó, Jardim e Lavras) com 13.988 

cativos32.  

Em 1865 tentam-se outra contagem por grupo, Crato, Barbalha e Missão Velha agora 

surgem com um registro de 12.526, ofício elaborado por Buarque de Nazareth, onde 

buscou elencar informações dos distritos policiais, sem, no entanto, distinguir 

escravizados de livres. Mais uma vez não há a preocupação de diferenciar a população 

cativo da livre. Em 1872 tem-se o censo a nível nacional, primeiras estatísticas do 

Império que buscou coletar informações no intuito de construir uma fotografia da nação. 

Com base nos dados paroquiais temos uma descrição demográfica do Cariri “retalhada” 

nos seguintes municípios: Icó com 13.807 habitantes, Lavras 15.865, Barbalha 12.360, 

Jardim 13.870, Milagres 13.180, Crato 17.743, São Pedro (hoje cidade de Caririaçu) 

10.017, Missão Velha 19.323 e Assaré 15.415; entretanto, como se pode perceber, sem 

aludir quem seja negro/a escravizado/a e população livre.  

Neste censo de 1872 o governo imperial buscou computar a população com o objetivo 

de saber a riqueza do Império e alistar a população, mas sem muito êxito, pois não 

descreveu fielmente o fato. Até então única estatística a nível nacional e que anos 

posteriores não se houve preocupação de coletar novamente tais dados, com tão grande 

amplitude territorial. Já em 1888 a partir de estatísticas da secretaria do Império em 

relação aos dados de batizados e casamentos computaram novas notas: Assaré 16.550, 

Barbalha 19.000, Crato 23.300, Icó 12.500, Jardim 10.250, Brejo dos Santos (hoje Brejo 

Santo) 9.560, Lavras 15.610, Milagres 12.120 e Missão Velha 17.250. 

Como se percebeu, a partir dos registros aqui estudados, durante todas as tentativas de 

registrar a população caririense somente em uma estatística tentou se fazer a distinção 
                                                            
32 Maiores detalhes e uma discussão mais aprofundada estão no tópico 5.2.1 desta tese, apresentado 
anteriormente, onde detalhamos os Censos do Ceará a partir de Thomaz Pompeu Brazil (1893) e José 
Pompeu Cavalcante (1888). 
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entre população escravizada e a livre, em 1819 por Antônio Rodrigues Velloso, mas 

muito timidamente e de forma muito geral não permitindo termos dados específicos de 

cada cidade, pois, o censo foi registrado em grupos. Isso em muito dificulta aos 

pesquisadores obter dados numéricos sobre a população negra no Cariri desde século 

XVIII aos anos 80 do século XIX, como foi possível observar quando se refere ao 

recenseamento da província Ceará. 

 

5.3.2 Crato e Juazeiro - terras caririenses: cultura, religiosidade e a presença negra  

 
Nesta seção do trabalho, em que trataremos dos contextos históricos de Crato e Juazeiro 

do Norte, temos o intuito de retratar a estrutura social, política e religiosa das cidades, 

pois a intenção é revelar que há, na história das duas cidades, uma intrínseca relação que 

se inicia desde as suas fundações, no nascedouro de ambas as cidades. Ao mesmo 

tempo desejamos deixar claro que mesmo sabendo da presença da população negra na 

cidade pouca preocupação houve de pesquisadores e daqueles que descreveram em 

tempos passados a história das cidades quando se trata de presença negra.  

Muito se tem produzido sobre as cidades de Crato e, também de Juazeiro do Norte. 

Porém, pouco percebemos, nos estudos e descrições documentais, a presença negra nos 

contextos das duas cidades, uma vez que entendemos a cidade como síntese do espaço 

geográfico de uma região, é a composição territorial, é o comércio, são os trânsitos 

comerciais, os pousos. Nas investigações encontramos uma e outra citação/descrição 

dessa presença ou vemos em imagens da época. Dessa forma, é isso que entendemos, 

logo, pretende-se recortar e direcionar a leitura e interpretação da história das cidades. O 

pouco que encontramos nas nossas empreitadas sobre o tema é o que almejamos e 

trazemos para este trabalho, assim como para este subcapítulo do trabalho. 

Para tanto recorremos a publicações, documentos históricos e relatos de viajantes que 

estiveram presentes na região. Isso nos faz entender a importância de se entender, no 

contexto regional, a função e representatividade das duas cidades quando nos referimos 

no olhar da história. Pesquisas e documentos dos séculos XIX e XX têm relevante 

importância nesta contextualização. Tais percepções nos permitiram ter uma descrição, 

mesmo que por um determinado viés limitado e direcionado que aqui batizo de viés de 

historiador, a estrutura conjuntural do Crato e do Juazeiro do Norte.  
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5.3.2.1 “Crato história digna de acurados estudos”33: um breve sobre a história, 
sociedade, cultura, política; e o povo negro?  

 

Assim, para criarmos a “imagem histórica” da cidade do Crato buscamos fontes como 

“Descripção da Cidade do Crato em 1882 pelo Dr. Gustavo Horácio”, arquivo da 

Revista Instituto do Ceará de 1906. Neste documento é possível perceber de forma 

minuciosa a descrição da cidade, começando pela localização geográfica; passando 

pelas questões sociais, censo demográfico, contagem de estabelecimentos residenciais, 

comerciais e religiosos edificados; trazendo considerações sobre a política e 

religiosidade. Não obstante, destacamos que não nos deteremos minimente, como o faz 

o Horácio, nesta descrição, pois, não é nosso intuito, mas, apenas traremos 

considerações que acreditamos serem relevantes para entendermos um pouco a estrutura 

da cidade do Crato. Caso os leitores desejem maior profundidade de análise podem 

recorrer à leitura do próprio arquivo que se encontra na revista já indicada em rede 

mundial de computadores.  

As “Actas da Comarca do Crato de 11 de Maio 1817, até 27 de Janeiro de 1823” foram 

outros documentos históricos que nos fundamentaram na compreensão dos registros 

“ditos oficiais” acerca de ações políticas do município, no que se refere aos 

envolvimentos da cidade e de personagens em movimentos nacionais, como a 

Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 182434. Criação em 

1816 da Comarca do Crato, reflexões sobre a cidade do Crato, sobre o Movimento de 

Libertação de 1822 no qual o Brasil se declara independente da Metrópole Portugal, 

entre outros detalhes históricos que não são possíveis e não fazem parte desse estudo. 

Já a descrição de José Pinheiro Bezerra de Menezes (1915), intitulada “Histórico e 

Descripção Geral do Municipio e da sua séde”, publicado na Revista Instituto do Ceará 

                                                            
33 Este subtítulo faz parte dos dizeres de Bezerra de Menezes (1915) publicado em 1918 na Revista 
Instituto do Ceará. Mas abaixo será citado na íntegra a descrição do autor. 
34 O primeiro movimento eclodiu em Pernambuco em contraposição ao modelo de governo imperial e sua 
política econômica, buscava emancipação a partir das ideias iluministas vindas da Europa. Já o segundo 
tinha caráter republicano e desejoso de pôr fim ao modelo imperial de governo centralizador e absoluto. 
Iniciou no Pernambuco e teve participação do Ceará, com presença de membros da aristocracia caririense, 
principalmente na cidade do Crato. Ambos os movimentos foram debelados pela força imperial, líderes 
presos e enforcados. 
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em 1918, narra de seu lugar e tempo um olhar amplo sobre o Ceará. Menezes (1915), 

mais de três décadas depois, dialoga com Gustavo Horácio (1882) e nos reforça as 

informações colocadas por este último. As questões geográficas, sociais, políticas e 

religiosas também são retomadas por José Pinheiro (1915), todavia, este em seus 

pequenos detalhes, relata o cotidiano, sendo mais detalhista nas narrativas dos 

movimentos de conflito político e religioso entre Crato e Juazeiro, o comércio em Crato, 

biografia e genealogia de personagens envolvidos nos movimentos de 1817 e 1824, já 

citados acima.  

Bezerra de Menezes (1915) constrói uma imagem nostálgica do Crato, colocando os 

momentos de 1817 e 1824 como sendo um ato heroico digno de relato como fato 

epopeico; sobre a história da cidade afirma: “O Crato tem já sua história bem 

interessante e digna de acurados estudos” (MENEZES, 1915; p. 153). Bem não estamos 

desconsiderando a participação da cidade nesses grandes fatos nacionais, apenas 

descrevemos a forma do autor expor um entusiasmo em sua exposição. Pois, como bem 

coloca o próprio, “o Crato tem já a sua história bem interessante e digna de acurados 

estudos” (MENEZES, 1915, p. 153). 

Tais considerações, feitas por José Pinheiro Bezerra de Menezes (1915), nos fazem 

compreender um pouco mais a importância das duas cidades no contexto regional e 

também nacional, quando se trata de contexto histórico. Relata a importância dos 

engenhos decana-de-açúcar para o desenvolvimento da Comarca, embora, não se 

preocupe em destacar quem compunha a mão de obra que nele trabalhava, pois como 

bem sabemos, era a população negra que o fazia movimentar.  

Além deste detalhe outro também nos chamou atenção, no final do documento 

“descrição do município do Crato e de sua Comarca”, esta compreendendo uma região 

mais ampla, inclusive a cidade hoje de Juazeiro, quando José Menezes (1915), diante 

das situações de crises políticas, religiosas, sociais e econômicas pede as forças divinas 

que tragam ares agradáveis para a região; e assim, ele solicita a proteção: “Oxalá que 

tudo isto melhore o mais breve possível” (MENEZES, 1915, p. 168). O que queremos 

destacar aqui é o fato de usar a expressão Oxalá. Termo este que nos remete as religiões 

de base africana, configurando no mínimo, em inícios do século XX mais precisamente 

em 1915, vestígios da prática religiosa de base africana, logo presença negra pouco 

explorada pelos pesquisadores.  
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O livro “Viagem ao interior do Brasil: principalmente nas províncias do Norte e nos 

distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841” de George Gardner 

(1975) também nos permite compreender o cotidiano interiorano brasileiro e neste 

contexto encontra-se uma descrição da passagem deste viajante pelo interior cearense, 

quando o mesmo sai de Aracati, passando pelas vilas de Icó, Lavras da Mangabeira e, 

por fim, chegando a Vila do Crato.  

Durante seu percurso relata a vida do homem do interior cearense, discorre sobre a 

organização social, os problemas encontrados na região, seca, conflitos, a produção da 

carne seca, do couro, algodão, o comércio sobre as mulas e cavalos percorrendo os 

caminhos em direção ao interior e deste em direção ao litoral da cidade de Aracati para 

despacho via porto. Ao chegar ao Cariri cearense descreve desde a geologia da chapada, 

os fósseis descobertos na vila da Barra do Jardim, hoje cidade de Jardim, plantação de 

cana-de-açúcar e a produção, mesmo pequena, do café. O que também nos chama 

atenção nas descrições desse viajante britânico é o fato dele ter um auxiliar negro, como 

ele próprio o chama de “criado negro”, mas que não desperta nenhum interesse do 

viajante, refletindo mais uma vez a pouca preocupação dos pesquisadores em perceber a 

importância do negro no povoamento da região. 

Na tentativa de historicizar a cidade do Crato, ainda recorremos aos estudos de Otonite 

Cortez (2000) para entendermos um pouco mais em sua pesquisa intitulada “A 

construção da ‘cidade da cultura’: Crato (1889-1960)” quando neste trabalho defende a 

tese de que a cidade do Crato, entendida e divulgada como “Cidade da Cultura”, foi 

uma construção social e simbólica erigida pela intelectualidade cratense, pelo meio de 

comunicação escrita e pelo próprio discurso oral de um grupo interessado em construir 

uma imagem da cidade nos moldes conceituais de civilização à moda europeia. Este 

estudo também nos ajuda a entender o contexto social, político, cultural e religioso da 

cidade do Crato.  

No mesmo intuito de compreender a estrutura da cidade ainda retomamos a Esdras 

Arrais (2012) já tratado anteriormente. Teremos outras fontes para a fundamentação 

deste subcapítulo. Bem, sem mais delongas nas apresentações das fontes de 

fundamentação desta discussão, iremos para o que nos interessa, retratar o Crato por um 

olhar de historiador.  
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Crato, situado a região do Cariri cearense, extremo sul, antes da chegada dos 

colonizadores europeus já registrava a presença de população autóctone, como é comum 

ouvir, havia povo indígena, os Cariris. Na primeira metade do século XVIII chegou o 

movimento religioso com o desejo de catequizar a população local. Em 1762 estava o 

registro da freguesia onde esteve presente a Missão de Miranda. Sendo elevada a 

condição de vila somente dois anos depois, em 1764. A comarca só veio a ser criada 

mais de meio século depois, em 1816 (MENEZES, 1915; CORTEZ, 2000). Menezes 

(1915) assim descreve: 

 
Antiga Missão de Miranda, um aldeamento de índios dirigidos por 
missionários capuchinhos, installados no estreito valle onde hoje se acha 
edificada a cidade. A villa foi inaugurada no dia 21 de julho de 1764 pelo 
ouvidor Victoriano Pinto Soares Barbosa e a comarca creada por alvará de 27 
de julho de 1816 (MENEZES, 1915, p. 152).   

 
Sobre a criação da Comarca do Crato na ata registra-se:  

 
[...] E igualmente em seu princípio faço apresentado o alvará da creação 
d’esta nova comarca datada em vinte e sete de Junho de mil oitocentos e 
dezeseis, sendo este alvará impresso e depois de ser empossado o dito 
ministro, determinou a este senado passasse um edital pelo qual fizesse este 
conselho saber aos habitantes a mercê que el-rei nosso senhor por sua 
immediata resolução foi servido crear esta nova comarca com a denominação 
da comarca do Crato (Crato, 1817 – 1823, p. 204 – 205).  

 
Crato cidade localizada na Comarca do mesmo nome a qual era composta por outras 

demais vilas: “Joazeiro, São Pedro, Quixará, Sant’Anna do Cariry e parochia de Nossa 

Senhora da Penha” (MENEZES, 1915, p. 152). Após meados século XVIII, a cidade do 

Crato já se agigantava no seu potencial de crescimento e destaque, havia um importante 

propulsor que refletia no seu crescimento demográfico e econômico, sendo o maior da 

região. Trazendo sem sua identidade o nome de Vila Real do Crato; já em 1853 passou 

a cidade (MENEZES, 1915; CORTEZ, 2000).  

Gustavo Horácio (1882) descreve a cidade entre dois montes, um chamado Barro 

Vermelho e o Granjeiro. Ainda hoje se percebe que a cidade se estruturou em meio a 

um acidente geográfico, como se costuma dizer os especialistas, dentro de um vale. E 

assim principia Horácio em sua narrativa: “está situada a cidade do Crato [...] entre dous 

montes – Barro Vermelho e Granjeiro (hoje Seminário). A cidade estende-se entre os 

dous montes em toda sua largura [...]” (HORÁCIO, 1882, p. 313).  
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A imagem abaixo, de início do século XX, ilustra a descrição feita em 1882 por 

Horácio, em primeiro plano a Igreja da Sé Nossa Senhora da Penha, construção iniciada 

em 1745, aos fundos da catedral, a uns 250 metros de distância em linha reta, encontra-

se o rio Granjeiro, este ficando entre a igreja e o Seminário São José. Em terceiro plano, 

bem ao fundo da fotografia, no monte está localizado o Seminário da igreja católica, 

com sua construção iniciada em 1974 e concluída no ano seguinte, assim, sendo 

oficialmente fundado em 1875, sob as ordens do primeiro Bispo do Ceará Dom Luiz 

(HORÁCIO, 1882; CORTEZ, 2000).  

 

Imagem 13 - Foto panorâmica da Cidade do Crato início do sec. XX 
 

 
FONTE: http://diocesedecrato.blogspot.com.br/ 

 
A arquitetura religiosa, entendida na visão de católicos, apenas como espaço de 

reprodução do sagrado e propagação da fé cristã. Não obstante, a pesquisadora Cortez 

(2000) tem outra visão que ressaltamos ser de grande relevância quando nos possibilita, 

a partir de seus referenciais teóricos, outros olhares acerca da produção de espaços 

sacros, estes enquanto lugar de reprodução simbólica de ideias e aspirações sociais, o 

que se enquadrou quando de seus estudos sobre o Seminário de São José.  

Segundo Cortez (2000) a edificação e estruturação do Seminário tinham como objetivo 

fazer parte de um conjunto de ideias as quais deveriam contribuir para a construção de 

uma identidade cratense que deixasse as claras para as demais sociedades o grau de 

“civilidade” da cidade. Isto é, a construção do Seminário São José é mais uma 
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ferramenta que possibilitaria o quanto era “culto” a cidade do Crato. A “cultura letrada” 

da sociedade cratense era refletida na concretização desse espaço sacro. Otonite Cortez 

(2000) nos permite maior obviedade na afirmativa a seguir: 

 
Estava a favor do Crato também o fato de ser o local onde se concentrou o 
maior número de intelectuais da região, que fundaram em caráter pioneiro, 
importantes instrumentos de “promoção da civilização”: imprensa, escolas, 
entidades filantrópicas e associações literárias. A criação do Seminário São 
José, em 1875, foi, sem dúvida, um grande marco desse projeto civilizador. 
(2000, p. 29). 

 
Voltemos às narrativas de Gustavo Horácio (1882) em sua descrição sobre a cidade do 

Crato. Na segunda metade do século XIX a cidade tinha 1.147 casas com telhados, 400 

cobertas feitas de pau a pique35 e cobertas de palha de palmeiras e 20 casas tipo 

sobrados. E continua com a descrição física estrutural da cidade informando a existência 

do seminário, um hospital, uma cadeia pública e seis igrejas.  

Para não se tornar enfadonho não trarei em seus detalhes a mínima descrição que autor 

faz, mas, nesta ocasião aproveito para destacar a questão da construção dos templos 

católicos. No que se refere às igrejas um fato nos chama atenção quando da afirmativa 

da construção da Igreja do Rosário. Como propriamente nos coloca em sua narrativa:  

 
Egreja do Rosario (planta nº 12) – Esteve em começo de obras nos annos de 
1872, sendo abandonada, cahio em ruinas ficando apenas os alicerces que 
ainda vivem no lugar marcado na planta. A irmandade que a construira (a do 
Rosário) ainda possue de patrimonio uma casa a rua da valla (HORÁCIO, 
1882, p. 316-317). 

 
Na exposição acima podemos fazer algumas considerações de grande relevância para 

nossa perspectiva de estudo, pois, estamos tentando traçar um caminho que nos possa 

dizer e cada vez mais afirmar, saindo do senso comum, a existência de presença negra, 

bastante significante na região, neste caso, na cidade do Crato. Se seguirmos o modelo 

comum do Brasil em que toda irmandade do Rosário estaria ligada à presença 

organizada da população negra em que se dedicavam desde a construção de igrejas até 

ao processo educativo, podemos dizer que no Crato não é diferente. Embora, 

destacamos que são afirmativas em uma percepção mais geral que precisa de maior 

                                                            
35 No sertão nordestino é mais comum denominar de casa de taipa, técnica de construção também 
registrada entre africanos em que se colocam madeiras fixadas ao solo em vetical e entrelaçam outras 
madeiras mais finas na horizontal, em seguida amarram umas as outras formando tipo um “gradeado” que 
depois é preenchido com argila ou barro, transformando em paredes. 
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profundidade nos estudos. Mas o que queremos expor é que se seguir o modelo nacional 

a Irmandade do Rosário do Crato deveria ser organizada por negros/as. 

Entretanto, não podemos descartar um mínimo de organização desta Irmandade do 

Rosário em Crato, uma vez que ela foi responsável pelo processo inicial de construção 

da Igreja do Rosário que não obteve êxito sua edificação; que não sabemos por quais 

razões, se por falta de recursos ou por outras questões que vão além de fatores 

econômicos. Na citação Ipsis literis acima, Horácio (1882, p. 316-317), é notável que a 

Igreja do Rosário era de responsabilidade da irmandade de mesmo nome. Entretanto, 

ficam indagações que merecem, em trabalhos futuros, empreitadas mais densas. Quais 

razões de não ter sido concluída? Porque a igreja ficou em ruínas? Será que o fato de se 

ter o desejo de construção de uma identidade cratense de civilidade baseada em moldes 

europeus contribuíram para tal evento? Será que a presença negra organizada já aí 

incomodava a população da cidade? 

Tais indagações surgem quando nos deparamos com o contexto histórico da cidade, e 

elas são reforçadas quando dialogamos com documentos investigados em que existem 

ainda registros de escravidão na cidade, embora tenha luta pela liberdade por meio de 

compra dela. Quando se traça considerações partindo de documentos tem-se registro de 

conquista da liberdade por meio de cartas de alforria, no contexto histórico em que, a 

nível nacional, a escravidão ainda permanece. É o caso do negro Bellarmino que em 

1883, mesmo sendo mais de um século depois da tentativa de construir a Igreja do 

Rosário, por meio de pagamento de carta de alforria obteve sua liberdade36. Ou seja, 

havia de certa forma uma organização por parte da população negra, mesmo que de 

forma esporádica e individual, para a compra de cartas de alforria e isso poderia causar 

temor na população.  

Outro fato que chamou atenção e que precisa de maior aprofundamento investigativo é 

um inquérito de homicídio encontrado nos arquivos do CDOCC. É o caso de um 

homicídio ocorrido em 1885 com os fins do processo no ano seguinte, em que o Pedro 

Joze Baptista Saturnino37 que feriu de morte a vítima Pedro Fernandes de Oliveira, 

sendo este tratado por um “curandeiro”, mas sem êxito vindo a falecer. Este processo 

                                                            
36 Carta de Alforria encontrado no Cartório Segundo Ofício Geraldo Lobo na cidade do Crato. 
37 Mantivemos o nome que está no documento original e com sua forma de escrita de época. 
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chama bastante atenção no que se refere à levantar a hipótese da presença religiosa 

tradicional de base africana na região do Cariri cearense, no caso na cidade do Crato.  

O inquérito foi analisado e nele tem testemunhas que afirmam que um senhor foi 

chamado para tratar do ferido. Uma das testemunhas fala que um “curandeiro” fez os 

procedimentos para salvar a vítima que sofreu um atentado a faca, que faleceu dois dias 

depois em consequência do ferimento. A afirmativa da solicitação do curandeiro 

Reinaldo ou Rainaldo38 está presente na fala de quatro testemunhas. O que é importante 

destacar é que é muito comum usar expressões como “curandeiro”, “feiticeiro”, 

“bezendeiro”, entre outras para se referir aos praticantes de religiões tradicionais 

africanas. Deve-se salientar que muitas vezes as expressões têm cunho pejorativo e 

estereotipado, não que este seja o caso do processo analisado. Mas recorremos à fala da 

testemunha: 

 
[...] Que tendo o offendido recebido o primeiro tratamento o curandeiro 
Reinaldo, sentiu-se em bom estado e com esperança bem fundada para 
restabelecer, mas sucedeu que tendo sido posto deitado com condição para 
seu tratamento, em ausência de Reinaldo que havia, sahido para uma caza 
vizinha [...] (TESTEMUNHA MANOEL DE SOUZA MARTINS, 34 ANOS, 
BRASIL. IMPÉRIO. PROCESSO DE HOMICÍDIO, 1884 – 1885, p. 16).  

 

Em outro momento do inquérito é possível encontrar no relato de outras testemunhas 

que era comum ser chamado o Reinaldo ou Rainaldo para tratar das pessoas doentes. 

“Pois que por aquelles lugares o dito Reinaldo é quem sempre se procura para 

tratamento de duentes, por ser inteligente [...]” (TESTEMUNHA FRANCISCO DE 

SOUZA COSTA, 54 ANOS, PROCESSO HOMINNICÍDIO, 1884 -1885, p. 16). 

O que propomos trazendo mais este fato é instigar ao aprofundamento de pesquisas que 

venham a conhecer um pouco mais acerca da presença negra no Cariri cearense e 

inclusive compreender um pouco mais o contexto da religiosidade na região. Este 

documento de inquérito de homicídio aponta um caminho inicial para afirmarmos que 

as religiões tradicionais de base africana no Brasil podem ser, sim, anteriores ao que é 

comum lê-se nos referenciais de pesquisa, os quais afirmam que essas religiões surgem 

no início do século XX, mais precisamente na década de 1920. Hipóteses levantadas e 

comprovações iniciais colocadas.  

                                                            
38 O documento manuscrito data de 1884 e 1885 em algumas situações a escrita deixa entender Reinaldo e 
em outras Rainaldo, como o curandeiro solicitado para tratar do ferimento da vítima.  
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Retomando as descrições da cidade vamos as considerações e elogios feitos pelo 

viajante George Gardner (1975) quando chegou a Vila Real do Crato em 1838. O 

britânico observou o cotidiano da população da cidade, questões geográficas, 

geológicas, relações sociais, econômica-comercial e também religiosa. Mas ao entrar na 

Vila o Gardner atentou para a beleza natural da região assim expondo em suas escritas: 

 
Impossível descrever o deleite que senti ao entrar neste distrito, 
comparativamente rico e risonho, depois de marchar mais de trezentos milhas 
através de uma região que naquela estação era pouco melhor que um deserto. 
A tarde era das mais belas que me lembra ter visto, com o sol a sumir-se em 
grande esplendor por trás da Serra de Araripe, longa cadeia de montanhas a 
cerca de uma légua para oeste da Vila; e o frescor da região parece tirar aos 
seus raios o ardor que pouco antes do poente é tão opressivo ao viajante nas 
terras baixas (GARDNER, 1975, p. 92).  

 
Embora, descreva a beleza natural e a riqueza da região, “ancorada” aos pés da Chapada 

do Araripe, destacando a diferença natural existente entre o Cariri cearense, neste caso a 

Vila do Crato, e o resto da província do Ceará, o visitante em seus olhares acerca da 

social parte de uma concepção eurocêntrica. Dito de maneira diferente, suas descrições 

sobre as organizações sociais do interior cearense e da região do Cariri é feita de um 

olhar estrangeiro, europeu britânico e branco.  

 
Os habitantes desta parte da província, geralmente conhecidos pelo cognome 
de Carirís, são famigerados no país por sua rebeldia às leis. Aqui foi, e até 
certo ponto ainda é, embora em menor extensão um esconderijo de assassinos 
e vagabundos de toda a espécie vindos de todos os cantos do país. Embora 
haja um juiz de paz, um juiz de direito e outros representantes da lei, seu 
poder é muito limitado e, ainda assim, quando o exercem, correm o risco de 
tombar sob faca (GARDNER, 1975, p. 94).  

 
E continua o autor: “muitos criminosos de morte me foram mostrados andando 

livremente. O principal perigo a que se expõem é da parte dos amigos dos assassinos, 

que os seguem a grandes distâncias e não perdem oportunidade de tomar vingança” 

(GARDNER, 1975, p. 94). Como bem observa Otonite Cortez (2000). Entretanto, o que 

nos interessa neste momento a recorrer a Cortez (2000) é o fato dela ter uma visão 

crítica sobre o Gardner, que também corroboramos, quando este viajante com seu olhar 

eurocêntrico descreve a população caririense. Vejamos as considerações de Cortez 

(2000) sobre os comentários do viajante: “embora a natureza tenha lhe causado 

“deleite”, posto tratar-se de “um distrito rico e risonho”, enquanto que o restante do 
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Ceará era “pouco melhor que um deserto, não é, certamente, deleite que sente ao 

observar o cotidiano da população do Crato” (CORTEZ, 2000, p. 43). 

Apesar das observações do viajante sobre a cidade, afirmando ser lugar de criminosos e 

assassinos em que andam com facas a mostra, o Crato também foi palco onde grandes 

movimentos políticos nacionais, do século XIX, estiveram em discussão e 

nostalgicamente recorda Menezes (1915) em suas narrativas, o movimento de 1817, 

conhecido como Revolução de Pernambuco, a qual tinha como objetivo final implantar 

um governo republicano destituindo o governo imperial.  

No Crato o movimento chegou e ficou sob incumbência do Padre José de Alencar. Este 

logo após a missa fez discurso pró-republicano e contra o Império sendo aplaudido por 

aqueles que estavam presentes. Segundo Menezes (1915) a população mesmo sem 

compreender exatamente o fato, o movimento e a importância do mesmo ovacionou o 

Padre. E assim aconteceu: “terminada a missa, o jovem Alencar de batina e roquête, 

subiu ao púlpito e começou a pregar em favor da revolução” (MENEZES, 1915, p. 

154). E continua: “fechava esta peço destituido de importancia com vivas à pátria, aos 

patriotas e com a expressão de votos para que acabasse para sempre a tyrania real. Isto 

não era tudo, mas tambem já era muito. O povo applaudiu [...]” (MENEZES, 1915, p. 

154) e a República foi proclamada (MENEZES, 1915; CORTEZ, 2000). 

No calor das novidades a população cratense, com aquele espírito de sociedade 

civilizada, entendia como sendo algo de importância naquele momento. Assim o 

movimento revolucionário de 1817 que principiou em Recife contagiava parte da 

população da vila do Crato. Mesmo sem toda a compreensão necessária do fato 

histórico, de acordo com Menezes (1915), parte da população o apoiou. “O povo em 

geral não compreendia cousa alguma do que se fazia, mas, levado pelo espírito de 

novidade, pelo exemplo de Pernambuco, que se lhe apresentava como norma e 

enthusiamado pelos chefes da rebellião aplaudia tambem” (MENEZES, 1915, p. 154). 

Apesar de todo o esforço e luta o movimento foi debelado pela ação de um grupo 

contrário ao movimento de implantação da república. José de Menezes (1915) retoma 

tal fato e descreve-o liderado pelo coronel Leandro Bezerra Monteiro, alegando “ser 

ainda cedo para se levar a effeito tal movimento” (MENEZES, 1915, p. 153). Tal 

movimento contra revolucionário é registrado no início do livro de atas da Comarca do 
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Crato entre maio de 1817 a janeiro de 1823. Na abertura desta ata estão as seguintes 

informações: “Revolução republicana – 3 de maio de 1817, em um domingo. 

Restauração – 11 de maio de 1817, em uma segunda feira. Restauradores – José Pereira 

Filgueiras, Leandro Bezerra Monteiro, juiz ordinario Manoel Joaquim Telles” 

(COMARCA DO CRATO, 1817 – 1823, p. 201). Em seguida uma “veneração” e ato 

quase de devoção, se é que não podemos afirmar ser uma reverência ao Império e a 

família real: “Viva el-rei nosso senhor e toda a sua família da casa de Bragança” 

(COMARCA DO CRATO, 1817 – 1823, p. 201). 

A República durou pouco mais de oito dias, o movimento de retomada do Império e o 

fim do movimento republicano foi bem sucedido, presos os envolvidos, José Martiniano 

de Alencar, Tristão Gonçalves, Bárbara de Alencar mãe de ambos e outros. “Os 

sofrimentos dos revolucionários desencadeados pela contra-revolução, nas viagens para 

o cárcere e sobretudo neste, eram narrados com imagens muito fortes pelos intelectuais. 

Ninguém poderia esquecer” (2000, p. 34). (MENEZES, 1915; CORTEZ, 2000). No 

documento de ata analisado tem-se o seguinte registro no que se refere à ação do 

movimento revolucionário republicano e a retomada do poder imperial contra o 

movimento de 1817: 

 
Sendo infelizmente sublevada esta villa no dia 3 de Maio pelos tyranos padre 
José Martiniano, Tristão Gonçalves, Fr. Francisco de Sant’Anna Pessoa e 
Ignacio Tavares Gondim, recommentado pelo insultante governo provisorio 
de Pernambuco, opprimindo os mesmos tyranos as reaes intenções dos fieis 
vassallos d’esta villa e termo, querendo fossem aterradas as sagradas leis do 
nosso muito e alto poderoso rei o Sr. D. João VI, que se observasse as 
infames e traidoras leis de seus traidores intentos, o que deu prova a que o 
capitão-mór José Prereira com muitos dos seus fieis vassallos d’esta villa 
promovessem a feliz e fausta restauração animosamente no dia 11 do mez de 
Maio, levando os reaes estandartes de nosso amado soberano, fazendo-se 
observar á risca as suas sagradas leis, e presos os traidores de alta trahição, 
sendo logo assás necessário pôr em armas esta villa para não se ver 
conservada a paz e socego público, mas sim repelir qualquer traição que 
podesse sobreviver nos da capitanias sublevadas [...] (COMARCA CRATO, 
1817 – 1823, p. 202 – 203).    

 
Crato também esteve envolvido em outro grande movimento o qual foi observado por 

Cortez (2000), Menezes (1915) e outros pesquisadores que buscaram compreender a 

história da cidade e seu envolvimento no contexto histórico nacional. O ato de 

independência ocorrido no Brasil teve suas considerações e debates entre aqueles que 

compunham a governança cratense, como se é notável nas atas. A câmara fez referência 

ao novo imperador do Brasil e declarou sua obediência ao novo regente da nação. A 
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notícia do novo contexto político nacional foi recebida e comemorada com festa, 

venerações e fausto. E dessa forma se declara e registra-se na ata: 

 
[...] Esta camara accordou em reconhecer e aclamar o dito Senhor D. Pedro 
imperador constitucional e seu defensor perpetuo, repetindo por três vezes – 
Viva a independência do Brasil! Viva o senhor D. Pedro Imperador 
constitucional do Brasil e seu defensor perpetuo; em fazer público aos povos 
d’esta villa e seu termo tão faustissima noticia, iluminando-se a mesma por 
tres noites sucessivas, com tiros de mosqueteira e todos os mais festejos 
possiveis em apllauso da mais vantajosa fortuna d’este feliz reino 
[...](COMARCA CRATO, 1817 – 1823, p. 217).    

 
Outro movimento de repercussão nacional que teve forte presença e ação da população 

intelectual cratense foi a Confederação do Equador de 1824 de caráter separatista, 

republicano e antiabsolutista, iniciado também em Pernambuco. Alguns dos mesmos 

personagens do movimento de 1817 também estavam presentes neste novo movimento. 

O próprio Tristão Gonçalves, então presidente da Província do Ceará, ficou a cargo de 

solicitar a presença da cidade no movimento. Tais movimentos são rememorados em 

momentos festivos com intenção de perpetuar uma identidade de orgulho e 

intelectualidade cratense. Seria uma construção simbólica da cidade da cultura, esta 

entendida como sinônimo de civilização em contraposição a barbárie (CORTEZ, 2000). 

Destarte:  

 
Essas datas compunham, ao lado do 21 de Junho (aniversário da elevação do 
Crato à categoria de vila), um calendário cívico para os cratenses, 
ritualizando-se o poder da cidade sobre a região nos festejos dessas datas, das 
quais deveriam orgulhar-se todos os cratenses (CORTEZ, 2000, p. 35). 

 
Sobre esses envolvimentos da cidade do Crato sobre em grandes movimentos 

revolucionários brasileiros, principalmente os de 1817 e 1824, Cortez (2000) destaca 

que trazia em sua essência um germe do pensamento liberal, embora na visão da 

aristocracia local conservadora fosse entendida como um liberalismo “radical ou 

exaltados”, nos dizeres da autora. Todavia, era apenas simples enganos da aristocracia 

local porque na verdade: 

 
[...] As práticas liberais dos cratenses pautaram-se sempre num liberalismo 
conservador, haja vista o engajamento de um número reduzido de intelectuais 
na campanha abolicionista e republicana, assim como a manutenção de 
práticas político-eleitorais conservadoras, voltadas para a manutenção de 
hierarquias sociais previlegiadoras dos estratos superiores da sociedade. 
Exemplo disso é o perfil da Câmara Municipal, historicamente composta de 
proprietários de terra e de engenho, membros dos altos escalões da Guarda 
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nacional, ricos comerciantes e profissionais liberais destacados pelo status 
inerente à profissão (CORTEZ, 2000, p. 36). 

 
Como é perceptível nota-se que a cidade do Crato, tendo em sua configuração social 

uma organização negra, como vimos demonstrando e como pode se perceber em fontes, 

mesmo com uma aspiração de pensamento “intelectual culta” pouco se produziu e 

pouco se viu, na história da cidade, reflexão sobre a presença negra. Mas se comprova a 

presença da população negra, embora pouco observada nas pesquisas. Na citação acima 

é notável a pouca preocupação do grupo de intelectuais com o grupo escravizado 

quando Cortez (2000, p. 36) afirma que: “haja vista o engajamento de um número 

reduzido de intelectuais na campanha abolicionista”.  

Ou seja, por mais que houvesse um movimento de intelectuais que tentassem construir 

uma imagem identitária de cidade “civilizada”, este conceito por sua vez não atingiu ao 

conjunto, primeiro porque se compreende ser “civilizado”, o humano. A humanidade 

naquele contexto não fazia parte do pensamento intelectual cratense que não despertava 

interesse para a liberdade do ser negro/a humano. Pertencentes a uma conjuntura 

escravista e segregacionista a mínima preocupação da população cratense era a 

liberdade do cativo. A escravidão fazia parte da sociedade cratense assim como em todo 

o contexto nacional, o escravismo era algo imanente à própria “civilidade e civilização” 

da intelectualidade da cidade. 

Mas a cidade do Crato não foi arena apenas de uma política liberal, de movimento 

republicanista, anti-imperialista, de construção de identidade nacional intelectual culta, 

e de gueto de gente perigosa, de criminosos armados, como ressalta Gardner (1975) em 

sua viagem ao Cariri cearense. O município foi também lugar de organização social 

voltada a atividades econômicas em que envolvia um comércio de feirantes. Como 

percebe em Gardner (1975), passando pela cidade entre 1836 e 1841, retratou, durante 

seu percurso em direção ao Crato quando saiu de Aracati, as idas e vindas de tropeiros 

viajantes com mercadorias. Mercadorias vinham do litoral para o interior e deste para 

aquele. O comércio de carne seca, algodão e couro indo para a cidade Aracati para ser 

despachada no porto.  

As feiras, dessa forma, se desenvolveram na região e a população envolvida era 

“mestiça”, como descreve Gardner (1975) que associa esta mestiçagem a relação com 

“índios”. Mas entendemos que esta sociedade miscigenada também tinha a pessoa 
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negra. O autor afirma que “toda a população da Vila chega a dois mil habitantes, na 

maioria, todos índios ou mestiços que deles descendem”  (GARDNER, 1975, p. 93). O 

sujeito negro fica esquecido na descrição do britânico. Embora, já expomos certo 

contingente de negros/as na região em discussão anterior. Quando do cruzamento de 

informações com relação à produção da cana-de-açúcar e à do couro entende-se que tal 

mão de obra foi de negros que na região estiveram (KOSTER, 2003; ARRAES, 2012; 

PINHEIRO; 1954).  

O trabalho com o couro relacionado à criação de gado e ao trabalho do vaqueiro, e o 

comércio ao ar livre, também trazem referências negras ao Cariri cearense como nos 

mostra a imagem abaixo que traz a feira do Crato na década de 1920. 

Imagem 14 - Feira livre na Cidade do Crato – CE 
 

 
Fonte: Arraes (2012) 

 
Além da produção e venda do couro e dacana-de-açúcar havia outros produtos na feira, 

tal dinâmica foi um dos princípios fundadores da organização social das cidades 

brasileiras, do Nordeste e inclusive a região sul caririense, Crato e Juazeiro do Norte. 

Pois, como afirma Oliveira (2014, p. 96), “[...] nem só de economia e comércio vive a 

feira, mas também de sociabilidade e efusão cultural, é nas feiras que se estrutura a 

dinâmica da cidade, se constrói relações sociais, culturais, políticas, econômicas e 
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religiosas”. Aproxima campo e cidade, o produto produzido na agricultura é despachado 

na feira, esta no meio da rua, entre um “vuqui e vuqui”39 de pessoas que buscavam 

comprar produtos diversos e outros querendo vender (OLIVEIRA, 2014; ARRAES, 

2012). A dinâmica organizacional da cidade do Crato não é diferente quando se trata da 

feira, porque:  

 
“A feira da vila do Crato atraiu mercadores de variadas partes do sertão 
nordestino para o seu perímetro urbano. No princípio, é provável que tenham 
usado o adro da matriz para realizar transações econômicas, porém, com o 
tempo, as barracas espalharam-se pelas ruas, zoneando os espaços [...]” 
(ARRAES, 2012, p. 141).   

 
Na feira do Crato além do couro e chapéus de palhas , como se pode observar na 

fotografia, havia produtos da agricultura local: a rapadura fabricada nos engenhos 

locais, a farinha da mandioca, arroz, fumo, frutas, produtos de uso pessoal e outros 

adereços, como chapéus, tecidos e outros. Horácio (1882, p. 318) faz a seguinte 

descrição sobre a feira no Crato:  

 
Reune-se nas 2ª feiras de todas as semanas. – Até 2.500 cargas de generosos 
de todas as qualidades se tem contado em uma feira do Crato. Geralmente as 
feiras regulam de 3 a 4:000 pessoas, mas nas grandes de Agosto e Dezembro 
reúnem-se até 6 e 8 mil. Enchem-se de povo commerciando as praças de S. 
Vicente até quasi a praça do Rosario, a Formosa, dessa praça até o encontro 
da California. E’ além disso um dia de agitação em toda a cidade e nas 
estradas.  

 
Menezes (1915) também faz em suas narrativas uma excelente apresentação do centro 

comercial que a cidade tem. Não guarda elogios e não possui timidez ao descrevê-la. 

“E’ a cidade mais commercial de todo o sul do Estado, quiçá a segunda depois de 

Fortaleza” (p. 161). E continua tratando da feira: “uma nota caracteristica é a feira, 

exposição dos produtos locaes e dos municipios circumvizinhos e de estados 

limitrophes, Piauhi, Pernambuco e Parahyaba” (p. 161). O narrador vai mais afundo em 

seus detalhes para escrever a dinâmica da feira e dos produtos vendidos. Inclusive 

produto de destaque que acabou sendo levado para os Estados Unidos da América e lá 

foi colocado exposto e vendido por muito dinheiro. Relata: 

 

                                                            
39 Expressão das mais velhas quando iam a feira, lembro muito bem de minha avô materna e da minha 
própria mãe quando iam para feira nos anos de 1980 que diziam: “na feira tava aquele vuque e vuque de 
gente”. Assim, querendo dizer que havia muito movimento e um número grande de pessoas transitando 
em meio a feira para comprar produtos diversos, desde artigos para vestir a alimentos. 
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Realiza-se sempre a ceo aberto, ás segundas feiras, formando uma cruz dupla 
que extende os seus braços pelas ruas California, do Commercio e do Fogo. 
A sua frequencia é calculada de 6 a 7:000 pessôas. Os principaes produtos 
expostos são: rapaduras (as mais procuradas pela bôa qualidade fabricam-se 
nos sitios Bebida Nova, Francisco Gomes, Lameiro, S. Vicente), farinha de 
mandioca(da serra do Araripe e de todo o município), alfenins batidos (dôce 
feita de mel bem grosso e batido frio), tijolinhos de assucar e casca de 
laranja, dôces de bananas, goiabada e burity; cereas, aguardente (principais 
do sitio Batateira, Lameiro, Lagôa Encantadas, S. Bento, Engenho do Meio, 
S. Gonçalo e Cruz), fumo, sal, tapioca, artefatos de couro: chinellos, botas, 
sellins, etc.; queijos de diversas procedencias, borracha de maniçoba e 
mangaba, café das encostas do Araripe, cordas de fibras vegetaes, gado 
vacum, cavallar, caprino, lanígero, etc.; facas e punhaes (já em pequena 
escala). Uma faca feita aqui pelo ferreiro José Fernandes foi, segundo uma 
noticia publicada no Jornal do Commercio, vendida em uma exposição nos 
Estados Unidos da America do Norte por 500$000. Era um belo trabalho com 
cabo de marfim e ouro (MENEZES, 1915, p. 161 - 162). 

 
Na exposição acima nota-se um número significante de produtos que estiveram sob o 

domínio técnico da população negra, todavia não observado pelo narrador. A produção 

decana-de-açúcar e, consequentemente, de seus derivados, a aguardente e a rapadura, na 

sua grande parte produtiva, ficou a cargo da mão de obra negra escravizada e se seguiu 

com os negros/as livres. Assim, é possível certificar-se em estudos realizados pelo 

Grunec40 quando identificou um número significante de negros/as na comunidade 

Francisco Gomes (hoje conhecida como Chico Gomes) citada acima pelo Menezes 

(1915) que por, sua vez, não fez nenhuma referência à população negra e a uma possível 

produção da rapadura sob domínio técnico negro.   

Percebe-se que o espaço da feira também é determinante na estruturação da cidade, 

revela presença negra na cidade e no campo, demonstra a organização da sociedade, 

permite a compreensão do cotidiano e reflete o modelo estabelecido nas relações 

sociais, econômicas e culturais. O olhar mais acurado sobre a feira nos leva a entender o 

contexto dinâmico da população e sua representação, quem são os sujeitos que a 

compõem e de onde vêm, qual interesse, além do comercial e econômico, e quais as 

relações simbólicas e sociais dadas no seu locus. Pelo produto vendido na feira e pelo 

cruzamento de arquivos, estudos e pesquisas, podemos afirmar que na feira também 

tinha negros/as que faziam parte da estrutura social, cultural e econômica da cidade, 

isto, o/a negro/a estavam presentes no processo estrutural da cidade do Crato nas mais 

variadas conjunturas e nos mais diversos setores. 

                                                            
40 Grupo de Valorização Negra do Cariri. Cartilha – Caminhos: Mapeamento das Comunidades Negras e 
Quilombolas do Cariri Cearense, Fevereiro de 2011.  
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5.3.2.2 Juazeiro do Norte: O mito da Terra do “Padim Ciço” e a população negra? A 
história, a sociedade, a cultura e a política  

 
Não está no plano desta obra o propósito de 
escrever, propriamente, a história do patriarca, 
ou de Juazeiro, assuntos de que se tem ocupado 
uma boa dezena de escritores, em livros que 
correm o País (SOBRAL, 1940, p. 136 - 137). 

 
Embora tenhamos dado tal título a discussão que teceremos aqui, não pretendemos nos 

deter na história do Padre Cícero a este atrelado a história da cidade de Juazeiro do 

Norte. Não temos a intenção aqui de tratar sobre o SIM ou NÃO do poder sagrado e 

milagroso do Padre Cícero, pretendemos apenas pontuar a relevância da cidade e sua 

relação com a população negra. Como esta se apresenta na história da cidade. O que 

percebemos que pouco é tocado quando se trata de presença de negros e negras.  

Pois a tradição coloca muitas vezes aos pesquisadores que escrevem sobre Juazeiro dois 

extremos para entender a cidade: “Quem-quer que se propôs, até hoje, estudar a figura 

moral do patriarca de Juazeiro, sentiu-se embaraçado entre o sim do endurecimento 

popular e o não reprovador e quase unânime das classes pensantes” (SOBRAL, 1940, p. 

138). Ou seja, estudar o Juazeiro pelo viés da compreensão da cidade como espaço 

sagrado, como no olhar do romeiro, católico e de fé ou não acreditar, pelo viés da 

ciência cética de reprovar o poder sagrado do padre e vê-lo apenas como sujeito político 

e humano. Isso não é nosso intento neste trabalho, pois o Juazeiro do Norte vai além do 

mito da ideologia do Padre Cícero.  

Muitos menos temos o desejo de tirá-lo do rol dos santos católicos no olhar do povo, do 

romeiro que o vê como tal independente da Igreja Romana aprovar sua santidade. 

Respeitamos o olhar daqueles que o veem como santo, pois, prezamos pela fé e 

respeitamos a escolha religiosa de cada sujeito. Também não depreciamos a ação 

daqueles que o veem como simples político e estrategista. Ou seja, não tecemos 

considerações aqui no intuito de dizer sim ou não acerca das atitudes do Padre Cícero 

com relação a suas ações religiosas e políticas na cidade de Juazeiro do Norte.  

O que pretendemos aqui é pontuar acerca da história a presença da população negra e 

suas contribuições para a cidade em questão. Compreender razões que levaram os 

protagonistas negros e negras ficarem esquecidos/as na história local. E, por fim, 
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demonstrar e destacar alguns personagens afrodescendentes no intuito de revelar que a 

história local não foi feita apenas por euro-descendentes, mas que estes foram 

favorecidos pelos métodos investigativos da história e a esses deram maior visibilidade.  

Assim como é comum ouvirmos em discussões atuais que o Brasil existia bem antes de 

1500, que não foram os europeus, português, que “descobriram” o território brasileiro, 

analogicamente podemos dizer que o Juazeiro não surgiu e não nasceu em 27 de julho 

de 1911, como é comum se ler em livros didáticos sobre a história de Juazeiro do Norte. 

Em termos didáticos e para a compreensão de nossos alunos e em razão de questões 

políticas pode-se usar tal afirmativa, pois, apenas no início do século XX é que a cidade 

de Juazeiro do Norte se emancipa do município de Crato. Até então era considerada 

apenas vila que compunha o território cratense no Vale do Cariri cearense.  

Não obstante o que pretendemos trazer aqui para os leitores é o fato de dizer que o 

Juazeiro, enquanto território físico, já existia e estava localizado no sul da província do 

Ceará e que fez parte do processo de ocupação e povoamento do Nordeste. Não se tem 

como discutir o Juazeiro do Norte, trazer sua compreensão acerca de sua formação e 

povoamento sem antes recorremos ao povoamento do Nordeste, do Ceará, do Cariri e 

Crato. Por isso, fizemos anteriormente essas análises. Tivemos o intuito de direcionar, 

localizar e compreender a formação do Juazeiro do Norte, pelo viés histórico, seguindo 

esta ordem.  

Com as investigações feitas aqui também pretendemos mostrar que antes, obviamente, 

da chegada da população exógena à terra, já se encontrava na região do Cariri, 

precisamente em Juazeiro do Norte, a população de autóctones que a povoava e tinha 

suas formas de viver; é quem os europeus chamaram de “índios”. Nesta região já 

habitava uma população mais conhecida como os Cariris que foram catequisados e 

colonizados pelos jesuítas e dominados pela força do europeu, quando não dominados 

foram exterminados.  

Retomando as considerações sobre o povoamento do Juazeiro devemos lembrar o que 

colocamos acima em considerações anteriores, que esta ocupação está diretamente 

atrelada ao povoamento do interior dos sertões. O povoamento desta cidade tem relação 

direta com os intentos das entradas no interior do sertão nordestino. Assim retomemos 

brevemente a discussão que já expomos em páginas anteriores. As duas linhas de 



140 

 

ocupação do interior nordestino trouxeram a presença da população branca euro-

descendente ou europeu ao Cariri e mais precisamente a Juazeiro do Norte, ainda 

território da província do Crato. Como bem colocamos anteriormente o povoamento do 

interior nordestino se dá em meio a teorias e controvérsias quando se refere a algumas 

regiões ocupadas e suas datas de ocupação.  

No caso do Cariri se discute se foram os baianos ou pernambucanos que chegaram 

primeiro. Não vamos adentrar no mérito da questão, pois já o fizemos em linhas 

anteriores e com base em pesquisa de historiadores, em diversos artigos dos séculos 

XIX e XX, resolvemos acatar o posicionamento mais comum e aceito no meio 

acadêmico de que foram os baianos da Casa da Torre que chegaram ao Cariri primeiro 

que os pernambucanos. Levando em consideração que chegaram percorrendo, o que 

chamaram, de Sertão de Dentro.  

Outro ponto importante a destacar sobre a colonização e ocupação das terras caririenses 

e, mais precisamente, as juazeirenses é pensar que o primeiro a chegar nessas terras foi 

um negro da Casa da Torre. Apesar de ser muito perigoso elencar tal discussão, uma vez 

que a tradição da história sempre nega a presença negra como colonizador e dotado de 

conhecimento suficiente para elaborar técnicas de colonização. Embora consigamos 

localizar em diversos arquivos e estudos que foi um negro quem primeiro chegou ao 

território que hoje é Juazeiro e conviveu com a população da terra, “índios”. Pensar essa 

hipótese e discutir tal questão é abrir espaço para uma miríade de análises e 

questionamentos.  

Primeiro, porque em toda história do Cariri, do povoamento desta região, do Juazeiro 

não se vê e não se trata dessa participação de um negro oriundo da Bahia que esteve em 

terras carirenses? Isso só ocorre em casos pontuais e existe mais negação dessa teoria do 

que a aceitação dela, isso podemos perceber nas investigações de arquivos que a 

discutem. Porque as poucas vezes que se discute essa teoria não se sabe ou não se cita o 

nome desse negro que primeiro chegou ao Cariri cearense, a Juazeiro? O que nos leva a 

recorrer a Ricardo Oriá (1998) quando afirma que durante muitos séculos a história foi 

contada apenas pelo olhar de um grupo dominante. Segunda, abrimos um precedente 

para discutir a partir de Manuel Quirino (1918) a questão do negro como colono, aquele 

que tinha técnicas e habilidades para lidar como as novas terras, tinha inteligência, 

dominava técnicas de metalurgia, agricultura. Ou seja, destacamos que o negro é aquele 
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que inicia a colonização do Brasil e, no nosso caso, também de Juazeiro do Norte, ainda 

enquanto território cratense.  

Ainda na história do Cariri cearense, do Crato, como vimos anteriormente quando 

tratamos das mesmas, não se dá importância a presença negra na história das 

localidades. Muito ficou perdido em arquivos e devemos garimpar para encontrarmos a 

presença negra e quando o achamos enquanto protagonista pouco se sabe, pouco se 

destaca nos arquivos, como é o caso do negro colono no Cariri, em Juazeiro do Norte. 

Porque será que somente quando se fala de negros e negras, escravizados/as e 

fugitivos/as se tem tantos detalhes? De forma similar ocorre quando rebuscamos a 

história de Juazeiro do Norte, pontualmente se acha personagens negros e/ou negras. 

Quando se trata de famílias nobres existem miríades de documentos e descrições 

genealógicas podendo perceber a participação de cada uma delas na história da região 

do Cariri, Crato e também Juazeiro, o mesmo não ocorre quando se trata da presença 

negra. 

Quando reviramos as páginas da história do Juazeiro do Norte encontramos algumas 

histórias que só recentemente foram sendo percebidas que em boa parte delas tem o 

personagem negro que até então não era notado. Como é caso mais emblemático na 

história da cidade, o Milagre de Juazeiro em que a Beata Maria de Araújo é uma mulher 

negra. Existem outras que iremos detalhar mais à frente. Bem feitas essas considerações 

introdutórias vamos elaborar um roteiro que siga uma ordem cronológica para que 

possamos compreender a estrutura histórico-social da cidade. Pois, comecemos 

elencando considerações sobre do povoamento em Juazeiro do Norte, minudenciamos o 

que colocamos em linhas gerais nessas considerações iniciais. 

 
5.3.2.2.1 Juazeiro do Norte: o colono negro e a população negra esquecidos na história 
da terra do Padre Cícero 

 
O que seria o colono preto? Como coloca Manuel Quirino, seria aquele pronto e com 

conhecimentos suficientes para chegar a terras novas e saber lidar com as mesmas, pois, 

já trazia de sua terra além mar, África, conhecimentos suficientes que o permitiam 

cultivar lavouras, criar se possível e necessário, e lidar com a caça e pesca. O que era 
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abundante em terras caririenses, inclusive em Juazeiro do Norte, ao sopé da chapada do 

Araripe e com alguns riachos perenes passando em seu território.   

Até chegarmos a afirmativa de um colono negro, o primeiro a chegar em terras que hoje 

são a cidade de Juazeiro, passamos por várias leituras na tentativa de compreender o 

processo e a formação histórica da cidade. Na tentativa de localizarmos os negros e as 

negras que compuseram e fizeram parte da história de Juazeiro do Norte encontramos 

presença de vários desses personagens que foram esquecidos pela a história dita oficial. 

Nosso intuito era resgatar e visibilizar a presença negra na história de nossa região e 

também da nossa cidade. Encontrar situações e momentos em que essa população ou 

resquícios de suas práticas culturais apareciam nessa história seria e é um grande 

desafio.  

Embora já soubéssemos que pouco seria encontrado, pois quando se trata da presença 

negra e do seu protagonismo na história do Brasil, do Nordeste, do Ceará, do Cariri e do 

Juazeiro, pouco se tem, em razão da tradição da nossa história que durante muitos 

séculos se deteve em escrever apenas a história do grupo dominante. Os métodos 

epistemológicos de estudos, de conservar, reproduzir e salvaguardar a história de um 

povo, sempre estiveram atrelados a um viés que valorizava um grupo em detrimento de 

outro e esse outro era os/as negros/as e os autóctones (“indígena”). Pois: 

 
A historiografia brasileira tradicional, pautada na concepção positivista, que 
privilegiou a ação dos ‘heróis nacionais’, em detrimento de outros sujeitos 
históricos [...] Elegemos, no decorrer da História, os bens culturais 
representativos dos segmentos dominantes, sobretudo os ligados ao elemento 
de origem europeia, e relegamos ao esquecimento a contribuição de outros 
segmentos étnicos na formação da cultura brasileira (ORIÁ, 1998, p. 135). 

 
Assim podemos compreender o porquê que durante todo o processo histórico de 

povoamento, de ocupação e participação social da população africana e 

afrodescendente, estes ficaram às margens de estudos. Foram relegados ao 

esquecimento quando muito apenas citadas sem maiores detalhes e acuidades. Essa 

concepção de negar o negro e a negra na história local nos despertou para resgatá-los e 

mostrá-los. Buscar esse grupo africano ou afrodescendente na composição da história da 

cidade. Pois, fazer a história negando a participação dessa população é negar parte da 

história, é perder referenciais, é impossibilitar outros olhares, é fazer a ciência em parte. 
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Esquecer essa parte da memória histórica é esquecer quem e o que compôs a estrutura 

social e cultural de nossa cidade. Recorrendo novamente a Ricardo Oriá quando este 

afirma: 

 
A memória é, pois, imprescindível na medida em que esclarece sobre o 
vínculo entre a sucessão de gerações e o tempo histórico que as acompanha. 
Sem isso, a população urbana não tem condições de compreender a história 
de sua cidade, como seu espaço urbano foi produzido pelos homens através 
dos tempos, nem a origem do processo que a caracterizou. Enfim, sem a 
memória não se pode situar na própria cidade, pois perde-se o elo afetivo que 
propicia a relação habitante-cidade [...] (ORIÁ, 1998, p. 139).   

 
Entendendo que a memória é o lugar onde se guarda a história para que seja 

rememorada. Assim, essa memória deve-se lembrar de toda e qualquer forma de 

história, do dominante e do dominado, do negro e do europeu, do “índio” e do não 

“índio”. Memórias são as contribuições de um determinado grupo deixadas em um 

determinado local, deixadas em arquivos escritos, iconográficos e orais. Memória seria 

a história, a produção e reprodução cultural, material e imaterial, é a própria história 

contada e recontada por todos os ângulos, trazendo à tona os sujeitos históricos. 

Mas, voltemos a compreender a presença negra no Juazeiro do Norte a partir do 

povoamento, presença essa esquecida na maior parte da tradição histórica do Cariri. 

Como vínhamos colocando nos parágrafos iniciais, foi com base em pesquisas no 

intuito de encontrar as contribuições materiais e imateriais do povo africano e 

afrodescendente na região Nordeste, Ceará e Cariri que nos deparamos com a afirmativa 

de que foi pelos Sertões de Dentro, percurso feito pelos baianos, que os primeiros povos 

não autóctones chegaram ao Cariri. Salientamos que até então vínhamos construindo 

esta ideia que já é cediça, sabido, de todos os historiadores que trataram e leram sobre o 

povoamento do Nordeste e do Ceará.  

Continuamos as inquirições e no livro escrito por Amália Xavier de Oliveira (2001), no 

qual a mesma com base em pesquisa de João Brígido, nos expôs que foi um negro da 

Casa da Torre o primeiro a chegar ao Cariri em meados do século XVII. Assim coloca a 

autora Xavier: 

 
Diz o já citado autor que o Cariri foi descoberto e principiado a povoar por 
aventureiros baianos chegados até aqui pelo Rio São Francisco, lá pelos anos 
de 1660 a 1662. Narra o escritor que um negro escravo da ‘Casa da Torre’, 
residente numa fazenda de criar gado, situada às margens do rio São 
Francisco, caiu, ainda em criança, numa de suas excursões, em poder dos 
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índios Cariris. Fôra por eles trazido para a tribo no vale onde viviam 
(XAVIER, 2001, p. 40). 

 
As observações seguintes da autora nos levam a retomar as considerações de Manuel 

Quirino (1918) quando afirma que o conhecimento adquirido de técnicas fez com que o 

negro passasse de simples trabalhador a colono. E isso é perceptível quando Xavier 

(2001) coloca que: 

 
Por ser muito inteligente, o escravo soube ganhar a afeição dos selvagens, 
adquirindo também sobre eles uma certa ascendência pelos hábitos 
contraídos nas suas relações com os brancos, levando ainda vantagens no 
conhecimento perfeito de algumas artes indispensáveis à vida, mesmo dos 
selvagens (XAVIER, 2001, p. 40). 

 
Quando a autora faz a afirmativa de que “levando vantagens ainda no conhecimento 

perfeito de algumas artes indispensáveis à vida, mesmo dos selvagens” no leva a crer 

que o negro aqui chegado sabia e tinha domínio de técnicas que a população da terra 

ainda não possuía. Temos que destacar que apesar das poucas informações existentes é 

possível afirmar que o negro teve que obter confiança da população local para deixá-la 

sem o necessário conflito, pois, foi em busca de apoio para o conflito entre os Cariris e 

Carius41. Isso também nos leva a crer que tenha ficado um tempo considerado o que 

levaria a realizar trabalhos de cunho colonizador.  

A partir dessas informações resolvemos buscar fontes primárias e mais antigas o que foi 

possível através da Revista do Instituto do Ceará. Prosseguimos nas empreitadas e nos 

deparamos com outras afirmativas de que foi um negro baiano o primeiro a chegar ao 

Cariri. Embora até então ainda não soubéssemos precisamente onde esse negro havia se 

instalado na região caririense.  

Nas investigações de diversos arquivos dessa revista nos deparamos com vários deles 

que discutiam a ocupação e povoamento do Nordeste, do Ceará e, por conseguinte, do 

Cariri. Entre as investigações e explanações encontramos afirmativas diversas das duas 

possibilidades de povoamento colonizador no Ceará e no Cariri e que a maioria delas 

converge para a chegada dos baianos ao Ceará pelo sul da então província, o Cariri.  

Começamos então com os estudos de Raimundo Girão (1948), em “Bandeirismo baiano 

e Povoamento do Ceará” que destaca 3 possibilidades e hipóteses de ocupação das 
                                                            
41 Segundo as fontes pesquisadas havia conflitos entre esses dois povos autóctones (Cariris e Carius). O 
personagem negro em questão teria, então, buscado apoio para os Cariris.  
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terras cearenses, o que ele chama de “Entradas”. Ele nos apresenta e questiona qual 

seria a mais correta e precisa, colocando como lenda a possibilidade de povoamento e 

chegada do negro no Cariri. Girão (1948) afirma que não é possível aceitar tal hipótese 

em função de não haver “arquivo público” e “documentos”. Assim afirma: “Faça-lhe 

justiça reconhecendo que, no caso, ele [João Brígido] em verdade lutou com absoluta 

falta de documentos e seguros informes, quando teve de publicar em começos de 1859, 

no jornalzinho ‘Araripe’” [...] (GIRÃO, 1948, p. 9). Girão se prende somente a 

possibilidade de fontes oficiais esquecendo que a história também se faz por outras 

fontes que não somente as oficiais.  

Girão (1948) ainda reforça o seu descrédito sobre a hipótese de presença negra no 

Cariri. Levando em consideração apenas os documentos ditos oficiais como 

fundamentação da História, colocando em questão a “tradição” como possibilidade de 

fundamentar a História, pois bem vejamos como coloca:  

 
Segundo Brígido, a época precisa do descobrimento do Cariri – objeto ao se 
tempo ‘de custosas indagações, não existindo arquivos públicos onde se 
pudesse sondá-la’ – constitui ‘facto muito antigo para que a tradição possa 
apresentá-lo com inteira verdade, sendo antes um assunto para dissertação do 
que uma verdade para a História (GIRÃO, 1948, p. 9). 

 
Feitas essas considerações acerca da fragilidade da teoria do João Brígido sobre a 

ocupação do Cariri pelos baianos e levando em consideração apenas as fontes ditas 

oficias, arquivos e documentos públicos Raimundo Girão (1948) expõe as hipóteses 

sobre o povoamento, destacando 3 “Entradas” no Cariri cearense. A primeira, com base 

em João Brígido, afirma que foi pelos baianos, feita por um personagem chamado 

Medrado ou outro, como ele coloca, “aventureiro” qualquer apenas no intuito de 

reconhecimento e indicar caminho para os colonizadores.  

Nesta afirmativa ficamos na indagação se este aventureiro citado, por Girão, o Medrado 

é o tal negro que veio a chegar primeiro em terras caririenses? Até mesmo porque em 

alguns momentos o próprio Girão (1948) afirma que a vinda do vaqueiro Medrado não 

tem fundamentação nenhuma da prova do bandeirismo baiano da Casa da Torre nos 

Cariris Novos cearenses. Assim, o pesquisador nega a presença do povoamento do 

Cariri pela gente da Casa da Torre. Embora, entendamos que a prática e a técnica da 

condução do boi foi, no interior do Nordeste, feita pelo negro, como colocamos em 
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inquirições anteriores. O vaqueiro foi aquele que conduziu os rebanhos em ocupação 

das terras nordestinas. 

A segunda hipótese da “Entrada” do bandeirismo baiano teria sido conduzida pelo 

coronel João Mendes Lobato e o filho Padre António Mendes Lobato, sendo que vieram 

pelo Icó seguiram o rio Salgado até Missão Velha por volta de 1678 a 1883. E a terceira 

“Entrada” entre os anos de 1706 ou 1707 no Cariri teria sido chefiada por João Correia 

Arnaud da Casa da Torre, então teriam recebidos terras em Carité, Buriti-Grande e 

Cachoeira, hoje respectivamente, partes que compõem os municípios de Juazeiro do 

Norte, Crato e Missão Velha. Assim, abrindo mais um precedente de povoamento já em 

terras que hoje ocupam Juazeiro. Mas ainda não conseguimos mostrar até que momento 

aquele negro da Casa da Torre colonizou Juazeiro.  

Elencando essas considerações o historiador Raimundo Girão (1948) expõe pensares 

conclusivos de João Brígido sobre o povoamento no Cariris Novos cearense, passa por 

um impasse que poderia ter ocorrido em 1590, pois seria muito cedo. A outra afirmativa 

é de que não poderia ter sido em 1706, uma vez que em 1603 Pero Coelho de Sousa 

havia feito primeiros estabelecimentos às margens do rio Jaguaribe e não seria possível 

esperar tanto tempo para percorrer e ocupar as demais terras pelas quais percorre o rio, 

neste caso chegando ao Cariri pelo seu afluente rio Salgado, também conhecido como 

Jaguaribe Mirim. Pois bem vejamos:  

 
‘Se o descobrimento do Cariri não foi em 1590, como quer a tradição – 
conclui Brígido – não foi tão pouco em 1706, como pretende a segunda; isto, 
além de outros fundamentos, porque é de 1603 a data dos primeiros 
estabelecimentos feitos por Pero Coelho de Sousa à margem do rio Jaguaribe, 
e não é crível que, povoado o vale deste rio, suas cabeceiras pudessem restar 
tanto tempo desconhecidas, sendo tamanho o furor das descobertas naqueles 
tempos. – Por esse acontecimento se reconhece que esta descoberta teve lugar 
muito antes de 1706 e algum tempo depois de 1590’ (GIRÃO, 1948, 12 – 
13). 

 
E continua Girão (1948): “Iremos ver, entretanto, que o povoamento do Ceará não se 

processou nenhumamente assim, e nem a penetração baiana se deu algum tempo depois 

de 1590 e sim, mais aproximadamente, não muito antes de 1706” (p. 13). No entanto o 

autor com base em outro historiador António Bezerra afirma que a ocupação com posse 

de terras tenha sido em 1703 com Manuel Carneiro da Cunha e Manuel Rodrigues 

Ariosa, tendo sido os primeiros a receberam as doações de terras na cachoeira dos 

Cariris até o fim da lagoa dos Cariris (atualmente parte do município de Missão Velha). 
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Após a morte de Ariosa as terras passaram para herdeiros que venderam a António 

Mendes Lobato, família esta chegada em 1714, considerada a segunda entrada nos 

Cariris Novos. Essas são considerações feitas por Girão nos anos 40 do século XX.  

Fomos vendo estas afirmativas e cada vez mais nos debruçamos sobre arquivos e livros 

no intuito de entender quem realmente povoou a região e onde se localizou o primeiro 

povoamento colonial, pois entendíamos que o Cariri cearense é uma região muito 

grande. Buscávamos entender onde se tinha iniciado primeiro o povoamento no Cariri 

se mais ao norte, indo em direção ao Icó ou mais ao sul chegando à região Crajubar 

(Crato, Juazeiro e Barbalha). Nas inquirições continuamos com as investigações em 

artigos e nos deparávamos com as mesmas teorias quando se tratava da ocupação dos 

sertões. 

Em artigo de 1937, “Povoamento do Nordeste Brasileiro” escrito por Th. Pompeu 

Sobrinho, este se deteve a discutir também o povoamento do Cariri, ele coloca as duas 

possibilidades de ocupação do interior cearense, sertões de dentro e sertões de fora. 

Sendo que em 1725 o Jaguaribe já era habitado da barra as cabeceiras, nos sertões do 

Inhamuns e também seus afluentes, nesse caso o Salgado. Defendendo que a ocupação 

se deu pelos pernambucanos ocupando o Jaguaribe.  

Assim, Pompeu Sobrinho (1937) vai de encontro à tradição e a afirmativa de João 

Brígido que afirma que o Cariri foi povoado pelos baianos pelo Sertão de Dentro. 

Embora coloque que não impossibilitaria a vinda também de baianos que teriam vindo 

pelo riacho da Brígida, o qual passa pelo sertão pernambucano. Assim o coloca: “Os 

colonizadores do vale do Carirí não pertencem ao ciclo baiano, porém ao ciclo 

pernambucano, o que não impede que gente oriunda da Baía e de Sergipe, pelo riacho 

da Brígida, haja alcançado terras cearense e nelas se tenha instalado” (SOBRINHO, 

1937, p. 134). 

Algo que o autor traz de curioso para nós é que exploração do ouro no Cariri 

possibilitou a vinda de negro para a região, embora coloque o negro como elemento que 

não tinha condições de fazer a colonização ele destaca e afirma a técnica do negro na 

mineração, quando coloca que:  

 
O elemento africano fora sempre fraco [...] os donos de fazenda mandaram 
para o sertão cativos que deviam auxiliar os vaqueiros. Quando a pacificação 
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do interior se generalizou, estes proprietários puderam, em número, aliás não 
avultado, residir ao lado dos seus vaqueiros ou mesmo substituí-los. 
Trouxeram ou importaram para o serviço doméstico negros em proporção 
mais avultada. Além disto, uma frustrada tentativa de exploração de ouro no 
sul do Ceará concorreu para a introdução dos africanos naquela região 
(SOBRINHO, 1937, p. 135).  
 

Tal informação nos fez notar a presença negra africana. Então, e o negro que havia 

chegado ao Cariri? Onde ele se encontra na História? Mas tal afirmativa nos possibilita 

novamente a ter certeza da presença negra. Ainda mais quando nos deparamos com a 

afirmação em outros artigos de que no Brejo Santo houve boatos de que haveria ouro. 

Como saberia se haveria ouro? Sendo que quando pensamos, a técnica de garimpo do 

Brasil foi realizada por negros que a dominavam (QUIRINO, 1918). Em 1756 registrou-

se a presença de escravizados negros para o trabalho na mineração no sul do Cariri. 

Pedro Oliveira (1979) descreve: 

 
A primeira entrada organizada de escravos negros ocorreu durante a curta 
existência da “companhia do Ouro das minas de S. José dos Cariris”, iniciada 
em 1756, e que explorou ouro na região sul da capitania. Foram introduzidos, 
para os trabalhos de mineração, sessenta e nove escravos negros [...] 
(OLIVEIRA, 1979, p. 332). 

 
Importante destacar que a vinda do negro africano para a região demonstra o domínio da 

técnica de extração e mineração do ouro. E continua o pesquisar em seu artigo: 

 
A presença de negros na região das Minas deve ter sido numerosa, pois se 
tem notícia da existência de mocambos de ‘negros fugidos’ ali, além de 
outros como um negro do padre Antônio Correa Vaz, outro chamado Bento 
da Rocha, pertencente a uma pessoa e Jacobina, a negra forra chamada 
Josepha Maria, moradora no Morro Dourado [...] (OLIVEIRA, 1979, p. 332). 

 
Observamos que além do domínio técnico da mineração a população negra africana e 

afrodescendente também era o elemento central na condução dos rebanhos de gado, 

como colocamos anteriormente quando discutimos o povoamento do Nordeste e Cariri 

cearense. Portanto, é importante frisar que o negro tinha conhecimentos e domínios 

técnicos suficientes para ser o colonizador da região. Porém, tese pouco explorada em 

função de um direcionamento epistemológico voltado a negar a participação negra 

como dotado de inteligência para ser também sujeito ativo, tanto da história quanto do 

povoamento do interior brasileiro. 

Em estudos seguintes nos debruçamos em outros tantos arquivos da Revista Instituto do 

Ceará e encontramos o artigo de José Carvalho de 1931 intitulado “Mais uma tradição 



149 

 

sobre a descoberta do Cariri”. Neste encontramos uma nova afirmativa, junto ao João 

Brígido, de que o Cariri, região central sul, o que podemos dizer Crajubar, foi povoada 

pelo colono negro. Baseado em Brígido, quando o autor afirma que foi um negro o 

primeiro a chegar à região e que viveu com o povo da terra. Mais uma afirmativa dessa 

presença negra chegando ao Cariri. O fato mais importante a destacar aqui não é apenas 

o fato de ser o negro o colono do Cariri, mas sabermos exatamente onde esse negro se 

estabeleceu.  

Neste artigo é o que podemos dizer que o Juazeiro teve, depois dos Cariris, como 

colonizador o negro. Levando em consideração a afirmativa de Manuel Quirino (1918) 

sobre a característica do colono negro. Destacando que até então o Juazeiro ainda não 

era terra emancipada da Vila do Crato, mas que foi nas terras onde hoje se forma o 

município do Juazeiro do Norte que chegou o primeiro negro colonizador. José 

Carvalho (1931) afirma com João Brígido e a partir da tradição oral, método e fonte de 

pesquisa descartada por Raimundo Girão (1948), que o sítio Pau Seco no Crato foi o 

local onde se estabeleceu o negro da Casa da Torre. Pois, vejamos como o autor coloca: 

 
Segundo, pois, João Brígido, - e toda a tradição oral – o Cariri, cearense, foi 
descoberto por intermedio de um escravo da casa da ‘Torre’, no São 
Francisco [...] O aludido escravo fora raptado pelos indios, quando ainda 
creança, e fora com eles para a região dos vales e da serra Araripe, e ali 
crescera e vivera prestando aos seus ‘novos senhores’ os serviços de seus 
braços e de sua inteligência. E não foram, sem dúvida, poucos 
(CARVALHO, 1931, p. 113). 
 

O autor já nos deixa claro que realmente foi o negro que chegou ao Cariri antes dos 

colonizadores brancos. Mas precisamos entender como essa parte do Cariri seria terras 

onde hoje é Juazeiro, onde o negro da Casa da Torre chegou, estabeleceu e colonizou 

com sua “inteligência” e com seus “serviços” como coloca o próprio Alves (1931). 

Segundo Carvalho (1931), em recorrendo a Brígido, havia conflito entre os Cariris e 

Carius, os primeiros na verdade eram chamados “índios” pau seco se referindo ao lugar 

que habitavam. Este lugar era território da Vila do Crato e hoje faz parte de Juazeiro do 

Norte. Recorremos novamente ao autor:  

 
Diz João Brígido que os indios ‘Cariris’ – (os do Crato) viiam, nesse tempo, - 
no tempo do escravo – em guerra com os ‘Cariús’, (de Missão Velha). Mas 
essa classificação de ‘cariris’ e ‘cariús’ não é bem verdadeira, porque todos 
eles eram de facto CARIRIS, ou KIRIRIS, que foi a grande confederação 
indigena do Nordeste. O nome generico era, pois CARIRI, havendo, porém, 
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muitas outras tribus de diferentes nomes, mas todas pertencentes a mesma 
familia [...]  (CARVALHO, 1931, p. 114).  

 
Feitas essas considerações Carvalho (1931) teve o cuidado de informar de forma precisa 

quem eram os Cariris e localizá-los enquanto ocupação nos seus territórios. Feitas tais 

considerações, as quais destacamos como relevantes, o autor mostra que esses Cariris 

ocupavam o lugar que hoje é conhecido como Pau Seco, pertencente a Juazeiro do 

Norte. Vejamos: 

 
Ora, venho eu hoje, tambem, contribuir para a ‘História do Cariri’ com 
‘minha’ tradição oral, sobre a descoberta da região e sobre o sitio ‘PAU-
SÊCCO’, onde nasci [...] Os indios que João Brígido chama ‘CARIRIS’ e 
que viviam em lucta com os ‘CARIÚS’, chamam-se, de facto, e segundo a 
tradição que ora revelo, os PAU SÊCCO [...] (CARVALHO, 1931, p. 114).  

 
Esta afirmativa, para nossa pesquisa, foi divisor de águas no que se refere afirmar a 

presença negra e o colono negro como sendo o primeiro a chegar ao Juazeiro. Nas 

discussões de povoamento sobre o Cariri cearense havia a confirmação, que não 

somente João Brígido afirmava e que outros historiadores também confirmam, sobre o 

negro como colono. Perspectiva essa defendida por Manuel Quirino (1918), mas o mais 

importante para nossa afirmativa é dizer que este negro chegou a Juazeiro do Norte. 

Ficou em terras dos Cariris, grupo étnico chamado Pau Seco, território até então parte 

do Município do Crato e que hoje compõe parte do território juazeirense. 

Ainda sobre essa presença de um negro da casa da Torre no Cariri encontramos, em 

arquivos do CDOCC, o periódico O Araripe de 14 de julho de 1885 com a seguinte 

matéria Chronica do Crato: 

 
Um escravo de um vaqueiro da fazenda Varsea alem do Rio de S Francisco 
do senhor da Torre, sendo furtado no estado de rapas, pelos Indios da tribu 
Cariri, fora condusido para este lugar onde constituira-se um forte capitaõ 
dessa tribu; a qual estando em guerra com a tribu Cariù, em um ataque 
reconheceo esse capitaõ que estes tinhaõ vantagens aos seos, posto que os 
Cariris vencessem afinal essa acçaõ [...] (O ARARIPE, Nº 2, 1885, p. 2). 

 

Embora as fontes e registros estudados não tragam em detalhes essa presença negra no 

povoamento, como esse negro da casa da Torre viveu, o que elaborou, que técnicas 

desenvolveu o que nos leva a elencar algumas hipóteses é levar em consideração que 

esse negro saiu da região quando adulto em busca de apoio para a luta entre os Cariris e 

Cariús. Sendo que podemos conjecturar que esse negro pela vivência com os demais 

negros e com seus ascendentes já deveria conhecer as técnicas de mineração, de 
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agricultura, criação, caça, pesca e outras, já que eram comuns em terras africanas como 

observou Quirino (1918) em seus estudos.  

Afirmar que foi um negro que veio a iniciar a colonização nas terras caririenses e 

também no Juazeiro é algo que foge a regra da história local, mas que é possível fazer 

tal afirmativa quando desses achados e da presença negra na composição social da 

cidade finais do século XIX e início do XX. Sobre o colono negro podemos trazer mais 

afirmações quando pensamos e recorremos a outros arquivos. Outras fontes e 

pesquisadores também nos trazem a afirmativa e destaca a inteligência do negro para 

lidar com os “índios”. Não poderia sem nenhuma técnica ficar ao lado dos índios e 

inclusive sair da terra ainda criança e ensinar ao branco o lugar onde cresceu. Pois, 

percebemos que o negro da casa da Torre chegou ainda criança.   

Quando nos detemos a ver a presença negra pelas imagens vemos, nitidamente, que a 

população local era predominantemente negra. Basta vermos as imagens de sujeitos 

ícones na história da cidade para vir aos olhos a população afrodescendente. 

Destacamos figuras como a Beata Maria de Araújo42, mulher negra que recebeu a hóstia 

e houve o milagre e transmutou-se em sangue. Outra figura que ligava o místico e 

religioso podemos destacar o negro Beato José Lourenço43 que conduziu o Caldeirão, 

movimento religioso que acolhia os flagelados do sertão.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42 Nascida em 1862 e morte 1914, natural da cidade de Juazeiro do Norte. Filha de Antônio da Silva 
Araújo e Ana Josefa do Sacramento. Durante muito tempo foi esquecida na história da cidade de viés 
positivista, que destacou unicamente a figura do Padre Cicero e outros sujeitos homens. Nos últimos anos 
pesquisadores têm se debruçado a estudar sobre a vida e a relação da mesma com o milagre da hóstia. 
43 José Lourenço Gomes da Silva nasceu no ano de 1872 na cidade de Exu – PE, faleceu em 1946 na 
cidade onde nasceu. Foi liderança na comunidade do Caldeirão, localizado no município do Crato – CE. 
Veio a Juazeiro do Norte – CE instigado pelas histórias que percorriam o sertão pernambucano sobre o 
Padre Cícero. Chegando à cidade o Pe. Cícero doou-lhe terras onde foi fundada a comunidade, pelo 
caráter social foi destruído por forças militares, como foi feito com Canudos na Bahia. José Lourenço 
conseguiu fugir e retornou a sua terra lá falecendo. 
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Imagem 15 - Beata Maria de Araújo 
 
 

Fonte:cariricangaco.blogspost.com.br 

Imagem 16 - Beato José Lourenço ao 
centro 

 

Fonte: 
http://seducjuazeirodonorte.blogspot.com.br 

 

Outras figuras negras também fizeram parte da história local e religiosa da cidade. O 

místico e o religioso faziam parte do cotidiano de Juazeiro do Norte e tantos outros 

personagens beatos negros e beatas negras compuseram o estrato social da cidade. Esse 

grupo poderia ser encontrado em fins do século XIX e início do século XX, embora boa 

parte das pesquisas realizadas na região não atente para esses personagens negros e 

negras. Atores sociais esses sempre despercebidos no olhar epistemológico da ciência 

que busca investigar as questões sociais, culturais e religiosas das cidades foco deste 

estudo de doutoramento.  

Na década de 1920 chegou José Bernardo, à Juazeiro do Norte, nascido em Alagoas, 

cidade de Palmeiras dos Índios, ainda criança foi com os pais morar no estado de 

Pernambuco onde casou com a pernambucana Ana Vicência Arruda. Chegando a cidade 

de Juazeiro, conduzido pela esperança de uma vida melhor que se lia e ouvia sobre a 

terra do padre Cícero, trabalhou como vendedor de erva medicinal, folhetos e outros 

artefatos. Depois: 
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Mesmo dispondo de poucos recursos, conseguiu se estabelecer na Rua São 
Francisco, região central da cidade onde passou a escrever seus primeiros 
poemas bem como editar textos de outros autores, recorrendo às tipografias 
de José Barbosa e da Diocese, situadas na cidade de Crato (MELO, 2010, p. 
69).  
 

A partir de uma visão empreendedora e mesmo diante das dificuldades conseguiu 

montar outro negócio voltado mais para a venda de produtos de papelaria, como 

chamamos hoje. No negócio vendia os mais diversos produtos, entre estes “folhetos e 

livros de orações para atender a demanda dos romeiros, mas também cadernos, papéis e 

material escolar” (MELO, 2010, p. 69). Final da década de 1930 José Bernardo da Silva 

funda a tipografia e começa a trabalhar com folhetos, dando, assim, oportunidades para 

escritores publicarem e divulgarem suas obras. Inicialmente a produção era impressa e 

sua “encadernação” era feita pela família de Bernardo da Silva, a costura feita pela sua 

esposa e filhos era o fio final que formava os livretos.  

 
Imagem 17 - José Bernardo da Silva  

 

 
Fonte: http://www.memoriasdocordel.com.br 

Assim, podemos destacar a figura de um homem negro vindo da Alagoas e que se 

empreendeu como grande poeta e com sua inteligência conseguiu desenvolver um 

grande polo comercial de cordéis na cidade de Juazeiro e também para outras cidades 

fora do estado do Ceará, influenciando outros a fundação de tipografias e a produção de 
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poemas e livretos que narravam a história local, os acontecimentos, o cotidiano, as 

questões políticas, religiosas, entre outros temas. Nos anos de 1930 comprou máquinas 

de impressão e com o grande crescimento do comércio alcançou grande prosperidade 

permitindo a compra de imóvel no centro da cidade44.  

Esse poeta popular Bernardo da Silva, patriarca da família teve sua participação também 

na história local, pois sua família foi responsável por esconder e proteger o beato José 

Lourenço que formou a comunidade o Caldeirão dos Jesuítas mais conhecido como 

Caldeirão. Na década de 1920 ainda podemos destacar a banda de música do mestre 

Pelúsio Correia de Macedo composta por músicos negros, mas que pouco se sabe sobre 

os negros que a compunham. Como podemos ver na imagem abaixo todos eram negros, 

raras exceções aparecem três personagens brancas que pouco identificamos em função 

do desgaste da fotografia. 

 
Imagem 18 - Banda de Música do Mestre Pelúsio Correia 

 

Fonte: Arquivo Memorial Padre Cicero 

                                                            
44 Para maiores informações sobre vida e obra de José Bernardo da Silva ver: MELO, Rosilene Alves de. 
Arcanos do verso: trajetórias da literatura de cordel. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 
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Assim, podemos mostrar e revelar alguns personagens negros e negras que fizeram 

parte da história local, mas pouco se sabe ou pouco se busca entender desse universo 

que poderia ser compreendido como um resgate da história local numa perspectiva fora 

do olhar positivista eurocentrista. É possível encontrar outros/as diversos/as 

personagens negros e negras que fizeram parte da história, da cultura, da política e da 

economia que ficaram invisibilizados/as em função de uma epistemologia eurocêntrica e 

sexista.  

Destacamos apenas esses em razão de que nossa investigação não tem como pretensão 

resgatar todos os personagens negros e negras que fizeram parte da história, mas nossa 

intenção maior é instigar outros pesquisadores a aprofundar essas investigações no 

intuito de trazer novas possibilidades, compreender e visibilizar outro mundo além do 

que está posto nos livros acadêmicos e didáticos que ressaltam a história de um grupo 

restrito e de preferência branco/a euro-descendente. A ideia é revelar que há outras 

formas de se fazer e se contar a história, seja da região caririense seja de outros lugares. 

A proposta é fazer pensar que a história do mundo, dos lugares, dos cotidianos, das 

vivências podem ser vistas por outros ângulos que não apenas aquele que sempre 

predominou nas nossas memórias coletivas e sociais, aquelas elaboradas e mantidas nas 

oralidades e nos materiais didáticos. 

 

5.3.2.2.2 – A religião tradicional de base africana na História do Juazeiro e no 
imaginário social 

 

As inquirições e as novas descobertas nos faziam cada vez mais buscar novas 

informações que nos fizeram deparar com histórias de sujeitos participantes da vida, do 

cotidiano, da história, da cultura, da política e da religião. Assim, cada vez mais 

buscávamos ver novas possibilidades e novos sujeitos que pudessem aparecer e nos 

favorecer nessa visibilidade da história da população negra na região pesquisada e 

fomos descobrindo passagens que consideramos preciosas para revelar na pesquisa, 

então nos deparamos com alguns achados sobre a perspectiva e a visão relativas à 

questão religiosa de base africana.  
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Em artigo intitulado Juazeiro, Cidade Mística (1948), de Joaquim Alves, nos deparamos 

com análises que já tínhamos visto em outros estudos. O mesmo discutia sobre o 

povoamento do Nordeste e das boiadas como meio de povoamento dos sertões. 

Ocupação do interior nordestino pelo rio São Francisco pelos senhores da Casa da 

Torre, Bahia, município da Mata do São João. E nesse processo havia a presença negra 

africana que levou para os sertões e para a população sertaneja práticas contrárias à 

igreja cristã católica, a adoração aos deuses africanos.  

 
[...] Toda grande área do médio e baixo São Francisco foi ocupada pelo braço 
escravo que substituiu o antigo proprietário da terra [...] Para os trabalhos da 
lavoura vieram os negros de várias regiões d’África: minas, Bantus, Assuás 
[...] Elementos Gês, Caraíbas, Cariris, entre outros dos grupos tapuias, 
misturaram-se com elementos negros e brancos, estes dominadores. 
Contribuíram todos com seu sangue para a mistão, através de gerações 
sucessivas (ALVES, 1948, p. 76). 
 

A população de Juazeiro, vila pertencente ao Crato e que servia de abrigo para os 

viajantes, era composta por negros e outros grupos. O segmento social negro ficou 

esquecido nesse ideal de Brasil mestiço. Mais uma vez recorremos a Alves (1948) 

quando faz a seguinte afirmativa sobre os grupos que povoaram e estiveram presentes 

na composição social da cidade: “Os habitantes primitivos dos sítios circunvizinhos 

eram representantes dos últimos indígenas domesticados, de cuja mistão com os 

mestiços de lusos e negros resultou uma plebe rural [...]” (ALVES, 1948, p. 85). 

Deixando entender nas suas investigações que por esse processo de povoamento e troca 

cultural chega até a região do interior sul do Ceará, as mais variadas práticas culturais e 

religiosas que irão agregar e garantir “segurança” para todos os sertanejos. Neste 

ínterim também as religiões de base africana. O processo de colonização levou as trocas 

culturais que se espalharam pelo interior nordestino, chegando ao sul Cearense. O Cariri 

foi fluxo de rota, estadia e local de ocupação, nesse fluxo vieram às culturas mais 

diversas. Assim coloca o pesquisador:  

 
“[...] As populações sertanejas, incultas, voltavam-se para a prática de ídolos 
e exercício de religiões bárbaras, vindas da África ou dos próprios indígenas 
[...]. Foi a coexistência das práticas religiosas do africano e do selvícola que 
permitiu que se praticassem, ao mesmo tempo, actos da religião cristã, com a 
interpretação dos deuses africanos, Exu, Ogum, Orixá, Iemanjá, nos 
terreiros. Aínda hoje, nas práticas de pajelança e nos candoblés, identifica-se, 
perfeitamente, a transferência que o Pai do terreiro faz dos valores dos santos 
católicos para os ídolos africanos, principalmente nas práticas mistas do 
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espiritismo e africanismo, em que se pronunciam preces, incando Ogum e 
Exu (ALVES, 1948, p. 82). 

 
Foi o primeiro documento antigo que nos deparamos com tal discussão, neste caso 

trazendo a fusão cultural e religiosa para o debate. Percebemos que a prática já vem 

desde a colonização, assim deixa-nos entender o pesquisador no seu texto investigativo. 

Fazendo-nos cada vez mais ficarmos atentos e buscarmos mais informações sobre a 

presença negra no Cariri cearense e em Juazeiro e a chegada da prática religiosa 

africana e afrodescendente. Importante ressaltar que o próprio Joaquim Alves usa 

expressões muito significativas para quem estuda e investiga a presença religiosa negra, 

que são “Terreiro” e “Pai”. Assim nos revela a influência religiosa negra sobre o 

sertanejo do São Francisco e sobre a cidade em questão, pois “A história da Cidade de 

Juazeiro do Ceará prende-se intimamente á dos sertões nordestinos [...]” (ALVES, 

1948, p. 84).  

Deparamo-nos em algumas situações de investigação com a afirmativa da presença 

religiosa negra a partir de expressões como “feitiçaria”, “feiticeiros”, “feiticismo das 

raças inferiores”, “feiticismo de africano”, “fetichismo”, “superstições africanas” são 

encontradas no cotidiano da cidade entre aqueles que não são praticantes da 

religiosidade tradicional de base africana. Então nas investigações e nos primeiros 

contatos com os referenciais bibliográficos percebemos que a afirmativa era uma forma 

negativa e estereotipada de se referir a essas práticas religiosas tradicionais (Umbanda e 

Candomblé).  

Esse primeiro contato com essas expressões se deu no nosso próprio cotidiano que 

ouvimos com frequência por aqueles que desejam desprezar a prática religiosa 

tradicional de base africana. Ao entrar em contato com a obra de Luiz Assunção (2006), 

O reino dos mestres: a tradição da jurema na umbanda nordestina deparamo-nos com a 

afirmativa do pesquisador informando que a ideia de feitiçaria perpassa a forma de 

identificar os praticantes de religiões afro-indígenas e que tal vocabulário tinha como 

objetivo diferenciar de forma depreciativa os praticantes de tais práticas religiosas.  

Em Memórias sobre Juazeiro do Padre Cícero, Agostinho Balmes Odísio que chegou a 

cidade em 1934, traz algumas descrições sobre o cotidiano do Juazeiro que permite em 

poucas vezes notar a presença negra. A partir de seu olhar europeu e embasado numa 

perspectiva de evolução e civilismo minucia a cidade de juazeiro como “sertão 
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nordestino dentro duma cidade, com toda superstição, atraso mental e crendice estulta 

deste povo abandonado” (p. 2006, 26).  

A presença negra e a questão religiosa aparecem numa análise embasada na concepção 

de mestiçagem, esquecendo o elemento negro como sendo produtor de uma cultura, de 

uma vida cotidiana. Então, de forma muito breve e em uma ou duas situações pontua o 

nordestino que vem para juazeiro como sendo aquele fruto da “mistura das três raças” e 

a questão religiosa negra citada apenas como “feiticismo de africano” ou “feiticismo de 

raça inferior”. Pouca atenção deram ou dão à questão da negritude e da religiosidade 

desse segmento social. 

Seguinte a esse viés investigativo encontramos também no livro A voz do Padre Cícero 

e outras memórias (1985), organizado por Eduardo Hoornaert, obra que descreve as 

memórias de Maria da Conceição Lopes Campina, que veio para a cidade de Juazeiro 

do Norte ainda criança com 7 anos de idade, no ano de 1920. A mesma relata que sua 

mãe trabalhava para o Padre Cícero e a deixava no orfanato organizado pelo padre. A 

partir de sua vivência cotidiana com o sacerdote e uma promessa feita para a cura da 

filha a Maria da Conceição pagaria a promessa escrevendo suas memórias acerca do 

padre e os ensinamentos do sacerdote.  

É nesta obra que encontramos mais expressões de cunho depreciativo quando se refere 

às religiões de base africana e descreve de forma centrista sua visão católica acerca da 

prática religiosa do outro. Assim Campina (1985) descreve: “e meu padrinho Cícero 

disse que todos os feiticeiros são inimigos de Deus [...]” (p. 33). Feiticeiros, feitiços e 

despachos também aparecem nas memórias da Maria Conceição. Ainda em suas 

descrições relata a história da visita do padre Cícero ao senhor chamado Manuel 

Saturnino para pegar livro de feitiçaria e repreender este da escolha pela prática que se 

fazia ou deveria deixar a cidade. Recolhido o livro da posse do Manuel Saturnino o 

padre a princípio buscou conhecer a obra antes de destruí-lo:  

 
Aqui também na rua do Horto, neste tempo, tinha um grande feiticeiro 
chamado Manoel Saturnino que tinha o livro de São Cipriano, do tempo que 
ele era mágico ou feiticeiro. Avisaram a meu Padrinho Cícero e ele disse: 
“Eu vou lá”. Foi e disse: “Você, meu amiguinho, é feiticeiro?” homem disse: 
“Sou, meu Padrinho Cícero!” Como é, você quer deixar isto ou não quer? Se 
quiser ficar aqui comigo morando dentro da cidade de Juazeiro do Norte, 
deixe disto e vá seguir a Deus, se confessando, comungando, rezando e 
trabalhando. E se não quiser, vá embora!” “Eu quero ficar, meu Padrinho 
Cícero”. “Então me dê os livros!” “Eu só tenho um”. “Pois vá buscar”. E ele 
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foi e entregou a meu Padrinho Cícero. Este ele não queimou. Carregou e foi 
reparar para depois queimar [...] E meu Padrinho Cícero disse: “Amanhã 
cedo você vá para a igreja que eu quero lhe confessar”, e ele foi, se 
confessou, comungou e morreu sendo um bom cristão (CAMPINA, 1985, p. 
133).  

 
Esse relato nos permite entender um pouco da conjuntura de repressão e perseguição 

aos praticantes de religiões tradicionais de base africana. Contexto que ultrapassou 

décadas, em fins dos séculos XIX e início do século XX, os praticantes dessas religiões 

só realizariam suas práticas ritualísticas às escondidas, sem o direito de seu culto, 

situação que ainda é comum nos dias atuais. A perseguição a esse povo ainda é fator 

determinante para que esse segmento social, atingido pela intolerância e o desrespeito a 

sua religião, busque seus direitos. Encontramos na mesma obra outras descrições de 

mesmo teor que identificavam as pessoas praticantes da religião como feiticeiros e 

macumbeiros. 

Na mesma linha investigativa em documento de 1943, Padre Cícero Romão: Juazeiro 

Primitivo, escrito por Lívio Sobral que buscava descrever o contexto da cidade como 

primitiva, como o próprio título afirma, de pessoas incultas, incivilizadas, sociedade 

dividida entre o profano e o sagrado, em que teve na figura do padre Cícero a função de 

“amansar e civilizar os silvícolas”. Encontramos a presença negra e a questão religiosa 

de forma bastante negativa quando ele afirma:  

 
Se excetuarmos uma dúzia de famílias morigeradas, residentes nos arredores, 
não mentirei afirmando que a população local se compunha de verdadeira 
escória social, feita de analfabetos e também de desordeiros, dados em boa 
parte, à indolência e à feitiçaria (SOBRAL, 1943, p. 286). 

 
Joaquim Alves (1948), em Juazeiro, Cidade Mística, destaca a vinda de pessoas das 

regiões que percorriam o rio São Francisco, frisa o crescimento da cidade, a 

infraestrutura (ruas calçadas, novos mercados, a presença de beatos e as casas de santo 

formavam a imagem da cidade). Em seu estudo salienta as questões estruturais e 

econômicas da cidade de Juazeiro, a presença negra aparece por um acaso, numa 

perspectiva de cunho “sincrético” e da “mestiçagem” e sem muito destaque, na verdade 

quase some a presença negra na sua descrição. O negro se perde como se fosse uma 

tentativa de “embraquecimento” discursivo e ideológico que invisibiliza negros e negras 

na história, na sociedade e na cultura, quando encobre essa presença pelo sincretismo 
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em que a genética e a cultura mais forte sobrepõem a cultura, existência e contribuições 

da população negra. Pois, vejamos:  

 
As populações do São Francisco, trabalhadas por superstições africanas e 
indígenas, vivendo a fase de sincretismo religioso, em que as crenças se 
misturaram na prática do fetichismo, foram que contribuíram para dar maior 
vulto aos factos de que resultou a formação da cidade de Juazeiro nas bases 
místicas em que se desenvolveu (ALVES, 1948, p. 93). 

 

O pesquisador faz um aprofundamento reflexivo bastante aprofundado no intuito de 

entender a Umbanda junto com o culto a Jurema. Destarte, levando em consideração 

que essa junção ocorre em razão da mestiçagem de raças de origem “índia”, negra e 

branca. Ainda é possível perceber que as religiões tradicionais, no caso da pesquisa de 

Luiz Assunção (2006) a Jurema, Catimbó, se manteve na cidade de Juazeiro do Norte 

pela força da luta e da resistência.  

Assunção (2006) destacou, a partir de ajuntado de relatos de alguns sacerdotes da 

religião de base africana, que nos anos 1960 foram proibidas as práticas ritualísticas, 

houve perseguições e até prisões, o que obrigava a realizarem os cultos às escondidas. 

Nas empreitadas do pesquisador revela que o mestre Elias foi o primeiro sacerdote de 

religiões de base africana a ser preso no Juazeiro, houve várias prisões arbitrárias dos 

sacerdotes praticantes das religiões de base africana apenas pelo fato de serem religiões 

de “feiticeiros”, “feitiçaria de pretos”, a intolerância religiosa predominava na cidade e 

o poder do estado que deveria dar proteção a todo e qualquer cidadão, que deveria 

garantir a liberdade de culto a qualquer prática religiosa, na verdade era poder de 

coação.  

As coerções físicas foram corriqueiras e no caso da prisão do Mestre Elias todas que 

estavam na casa foram sofrendo castigos físicos até a chegada a delegacia e depois 

foram expostos ao público como forma de coerção psicológica. A repressão era prática 

comum entre a força policial no intuito de conter e proibir os rituais religiosos 

umbandistas e candomblecistas, pelo simples fato de serem praticantes de religiões de 

matriz tradicional africana. Vejamos o relato extraído da obra O reino dos mestres: a 

tradição da jurema na umbanda nordestina: 

 
[...] Depois desfilaram com elas nas ruas. Aqui e acolá, seu menino, uma 
pancada, uma lapada, lap, venha seu sem vergonha, cadê sua macumba? 
Lap... cadê sua macumba? Cadê seus espritos e lap. Eu sei que les desceram a 
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rua São Pedro, passaram na Praça Almirante Alexandrino, subiram na  rua 
Padre Cícero, chegaram naquela rua por trás da prefeitura, de banda da 
prefeitura, saíram alí e quando chegaram ali, desceram na rua São Pedro de 
novo, depois pegaram o quartel e aí chegou na frente do quartel aí leberaram 
eles, eles subiram na rua São Pedro. Agora isso, o que era casca de abacaxi, 
casca de manga, casca de laranja, tudo, lama podre, pedra, o diabo a quatro 
jogavam nessas pessoas (JOAQUIM MATIAS in: ASSUNÇÃO, 2006, p. 
141). 

 
Embora houvesse perseguições e repressões, as práticas se mantiveram e ainda se 

mantêm na estrutura social e religiosa da cidade de Juazeiro do Norte. Vó Maria do 

Espírito Santo relata como a polícia agia para com os praticantes e como ela muitas 

vezes agia como forma de resistir: “Ave Maria... a polícia perseguia demais, era... 

humilhar e se pegasse trabalhando levava pra cadeia [...] Olhe na verdade... quem a 

polícia pegasse com terreiro aberto no Crato ia pra cadeia apanhando [...]” (MARIA DO 

ESPÍRITO SANTO, 2015). Sobre as visitas da polícia ao seu terreiro ela afirma que 

havia várias estratégias para evitar a batida policial, embora preferiu não revelar todos 

os detalhes e técnicas, apenas frisou que eram avisados pelos orixás e que alguns 

terreiros tinham vigilantes nas portas que comunicavam quando da vinda dos policiais.  

Assim, nossa colaboradora descreve: “Ia várias vezes, mas a gente conseguia se virar... 

os orixás mesmo avisava: - Cuidado minha velha que os macacos do governo45 vem por 

aí [...] Não houve nada, nós fazia nossos trabalhim com a porta aberta, a polícia ia a 

paisano, mas não pegava a gente trabalhando” (MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 2015).  

Sobre os vigilantes de portas outros colaboradores também afirmaram que havia essa 

pessoa que ficava nas proximidades dos terreiros para comunicar quando da chegada da 

polícia.  

É dessa forma que foi percebida a visão sobre o que é religião, cultura, organização 

social e o cotidiano da gente negra, africana e afrodescendente. Mas pela forma da luta e 

persistência se mantém a cultura negra africana e afrodescendente. As práticas religiosas 

africanas e afrodescendentes remanescentes são fruto da resistência dessa população que 

teve sua vida, sua religião e sua cultura condenadas ao esquecimento. Luiz Assunção 

(2006) busca inclusive entender como a prática religiosa tradicional de base africana, a 

Umbanda, contribuiu para a formação de uma identidade brasileira.  

                                                            
45 Macacos do governo e botas pretas eram expressões que denominavam os policiais. Segundo a nossa 
colaboradora era assim que os pretos velhos chamavam a força policial. 
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6 AFRO-BRASILEIROS E A CULTURA RELIGIOSA TRADICIONAL DA 
UMBANDA E DO CANDOMBLÉ: FATOR DE LUTA E CONTINUIDADE  

6.1 Entre a História e as Memórias Históricas: primeiros passos em direção à 
compreensão da intolerância religiosa e do racismo 

 

[...] A gente ainda continua nessa luta, a gente 
ainda continua sofrendo o preconceito religioso e 
racial [...]. 

Pai Bira 
 

A tendência de sofrer influências e de passar pelo processo dialético e dialógico que 

ocorre com a sociedade interfere na forma como a mesma olha as práticas religiosas de 

origem africana. Portanto, para apreender essa relação tempo-espaço-sujeito-mudança 

(dialética-dialógica) e suas influências sobre como se fez e como se fazem os lugares 

das religiões de base africana se mostra necessário conhecer o processo histórico da 

presença negra, seus lugares, suas mudanças e, consequentemente, seus resquícios para 

a construção do presente. Hobsbawm (1998) nos é conveniente: 

 
Paradoxalmente, o passado continua a ser a ferramenta analítica mais útil 
para lidar com a mudança constante, mas em uma nova forma. Ele se 
converte na descoberta da história como um processo de mudança direcional 
[...] a mudança se torna, portanto, sua própria legitimação, mas com isso ela 
se ancora em um “sentido do passado” transformado (HOBSBAWM, 1998, 
p. 30). 

 
Para tanto, exige-se compreender que, a princípio, as realidades se dão em seu tempo 

com suas respectivas singularidades e influências. Compreender, segundo Hobsbawm 

(1998) e Sodré (1988a, 1988b), tais acontecimentos, exige atentarmos, com olhar 

crítico, a realidade como algo mutável, não estático e não fixo. Isto é, investigar os fatos 

passados é perceber que ele muda com o tempo, mas que parte ou o todo de sua forma 

de atuar continuam a influenciar sobre a realidade e sobre os atores sociais no tempo 

presente. Ou seja, um mesmo episódio pode exercer ação de forma diferente em tempos 

diferentes, isso se explica porque o passado pode se “presentificar”, não obstante, o 

tempo presente e a ação do humano faz com que esse “presentificar” não seja igual 

como ele ocorreu em seu tempo passado, mas que pode manter práticas passadas, no 

nosso caso as ações racistas, segregacionistas e de intolerância religiosa 

(HOBSBAWM, 1998; HEIDEGGER; 1973). 
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Todos os seres humanos e sociedades estão enraizados no passado – o de 
suas famílias, comunidades, nações ou outros grupos de referência, ou 
mesmo de memória pessoal – e todos definem sua posição em relação a ele, 
positiva ou negativamente [...] (HOBSBAW, 1998, p. 50). 

 
Assim, devemos notar que os eventos históricos e as maneiras de olhar a realidade 

colaboram para a formação de consciência de uma sociedade. No Cariri cearense, 

intento de investigação, não é diferente, pois, reproduziram teorias racistas, da eugenia, 

passando pelo mito da democracia racial e do paraíso racial, como vimos. As práticas 

segregacionistas e de intolerâncias, praticadas em décadas passadas, para com religiões 

tradicionais africanas e para com seus sacerdotes, ainda são manifestadas no momento 

presente. O tempo histórico não é o mesmo, mas as práticas seguem a mesma ordem 

moral há décadas; um grupo hegemônico racista com seus atos de intolerância busca 

definir posições e manter verdades convenientes ao seu grupo e ao seu modelo social, 

cultural e religioso. 

De forma similar ao que ocorre no Brasil, no Nordeste e no Ceará também é perceptível 

a prática de racismo e intolerância para com os praticantes de religiões de matriz 

africana na região do Cariri, especificamente em Juazeiro do Norte e na cidade do 

Crato. Nas nossas primeiras inquirições, ainda no período da pesquisa do mestrado, 

ouvíamos muito relatos acerca do fechamento de terreiros ou até mesmo da 

obrigatoriedade de autorização junto à delegacia para realizar momentos de cultos 

nesses espaços. Relatos de agressões verbais eram e são corriqueiros nas falas do povo 

de terreiro. Escutamos durante a pesquisa informações acerca de apedrejamento de 

casas de umbanda, agressões aos sacerdotes por civis, a força policial e a proibição de 

crianças a frequentar a escola por que haviam passado pelo processo de iniciação. 

Houve babalorixás que com apoio do movimento negro local tiveram que intervir nas 

instituições escolares. Sobre as invasões e apedrejamentos um dos depoentes informa: 

 
Olha por que é mais comum... é... as pessoas jogarem pedras, é isso aí é bem 
comum. No nosso terreiro aqui é, é, talvez a, a gente teve a sorte, né? De, 
de... não acontecer muito isso, no começo chegou acontecer, mas foi pouco. 
Comparando com outros terreiros que são bem mais comuns, as pessoas 
jogam pedras mesmo, sem se preocupar com quem está dentro do terreiro, 
né? E principalmente durante o culto. Costuma é, a, acontecer isso durante o 
culto, com os tambores, os tambores começam a tocar é que as pessoas 
aproveitam pra... fazer isso, né? Mas, assim, é, relatos de, de invasão... de 
invasão eu não tenho, certo? Mas, é muito comum as pedras (TATA 
MUTARUESSY, 2015). 
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Nesse momento inicial de aproximação com os praticantes das religiões de base africana 

conseguimos constatar um contexto de perseguição, aos lugares de culto e também aos 

praticantes, que parecia ser tão corriqueiro que as autoridades a quem compete garantir 

a cidadania mal tinham atenção para tal situação, a não ser os próprios atingidos pela 

ação racista e também os militantes do movimento negro local, estes dois grupos se 

mostravam interessados pelo levantamento e compreensão desse tipo de situação que se 

encontrava a população praticantes de religiões de matriz africana. Conjunturas essas 

que se repetiam e se repetem em dias atuais.  

Tal situação nos despertou o interesse, ainda no mestrado e agora parte que compõe a 

pesquisa de doutorado, a compreensão de como era esse tratamento em décadas 

anteriores. A princípio tínhamos o desejo de conhecer o contexto apenas nos períodos 

de 60 e 70, pois havíamos tido a confirmação, por meio de relatos orais, da existência de 

casas de culto durante essas duas décadas. Até então eram os relatos mais antigos que 

havíamos encontrados acerca de praticantes de religiões de origem africana. Todavia, a 

curiosidade não nos deixava quietos e continuamos a investigar e tentar compreender 

esse processo histórico e social que segrega uns grupos em detrimento de outros. 

Nas inquirições que se seguiram conseguimos detectar em leituras, a confirmação ainda 

na década de 1930 a presença dessas práticas religiosas. Em algumas análises 

bibliográficas notamos que já havia presença da religião de base africana, em Juazeiro 

do Norte, em início do século XX, o que nos leva a crer na possibilidade, mesmo com 

as devidas proporções, de perseguições desses lugares de culto e também dos seus 

sacerdotes. Não obstante, também é possível perceber que ao mesmo instante que 

podemos provar a existência de perseguições, por outro lado pode-se buscar confirmar 

contribuições que essas religiões tiveram na formação histórica e social da cidade. 

Todavia influência essa negada por questões do racismo à brasileira. Relatos de pessoas 

mais velhas também nos revelaram a presença de “feitiçarias de pretos”.   

Essa evidência é percebida quando cruzamos alguns escritos como: Memórias sobre 

Juazeiro do Padre Cicero – 1935, de Balmes (2006), O reino dos mestres: a tradição 

da jurema na umbanda nordestina de Assunção (2006) e Voz do Padre Cícero e outras 
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memórias de Campina (1985)46. Balmes (2006) e Campina (1985), nas obras citadas 

comentam acerca da presença de feitiçaria na cidade de Juazeiro do Norte, o que para o 

Luiz Assunção (2006) era comum usar essa expressão para se referir as religiões de 

origem africana. 

No caso da cidade do Crato encontramos a Senhora Maria do Espírito Santo, mais 

conhecida como Vó Maria, nascida no dia 31 de maio de 1925. A mesma tinha 

conhecimento e ouvia falar da Umbanda desde sua infância, embora tivesse sido 

iniciada na prática religiosa em 1945, quando tinha apenas 20 anos de idade. Seu pai 

biológico era rezador e recebia pretos velhos antes mesmo da iniciação dela na 

Umbanda.  

Em seu depoimento descreve que alguns terreiros de umbandista sofreram intolerâncias 

religiosas. Entre as décadas de 50 a 60 abriu seu próprio terreiro no bairro Seminário47, 

em Crato, entretanto as práticas dos rituais deveriam ser encerradas às 22 horas, 

paravam os rituais em função de não incomodar a vizinhança, embora tenha sido, 

segundo seu relato, a primeira família a residir no bairro. Fazendo-nos entender que 

assim como os dias atuais havia a não compreensão da população para com a prática 

religiosa. 

A Vó Maria descreve a existência de pelo menos 4 terreiros de Umbanda nas 

proximidades do seu terreiro, no bairro Seminário. Alguns deles surgidos antes mesmo 

da sua chegada ao bairro. Havia o terreiro de Chica Prear, de Zuila, o de Maria de 

Geraldo e Dona Nazinha. A entrevistada foi iniciada na religião tradicional de base 

africana, Umbanda, em 1945 em Fortaleza e ao chegar em Crato para abrir seu espaço 

de culto já havia a existência desses quatro terreiros em seu bairro. Maria do Espírito 

Santo afirma que o racismo religioso havia antes mesmo de sua iniciação na Umbanda, 

mas que nos dias de hoje essa intolerância religiosa diminuiu, mas não chegou ao fim. 

As ofensas verbais eram mais comuns como: “feiticeiro, catimbozeiro, que não tinham 

perdão de Deus”. E continua no seu relato sobre as mudanças: “mudou e muito, hoje em 

                                                            
46 Voz do Padre Cícero e outras memórias de Campina (1985) esta obra são memórias de Maria da 
Conceição Lopes Campina que conheceu o Padre Cícero quando tinha dez anos de idade e sempre esteve 
próximo do padre. Os manuscritos de Maria da Conceição foram organizadas por Eduardo Hoornaert 
(1985). 
47 Situado entre os bairros Cacimbas, Novo Crato, Parque Recreio e Centro, possui esse nome em razão 
da construção do Seminário São José, citado anteriormente quando tratamos da História da cidade do 
Crato.   
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dia... hoje é mais tranquilo”. Complementa sua fala dizendo que: “Hoje a discriminação 

ainda é danada” (MARIA DO ESPIRITO SANTO, 2015). 

Nas décadas seguintes o tratamento continuava de repressão, coerção social e 

intolerância, sobre isso nos informa Mãe Maria de Xangô numa entrevista realizada no 

ano de 2013. No intuito de descobrirmos como era o tratamento da população e da força 

policial para com os espaços sagrados de religiões tradicionais de base africana e com 

seus sacerdotes e iniciados, ela nos faz ter novamente a certeza de que imperava o 

racismo e as perseguições. Quando indagada se houve uma maior liberdade dos anos 

1980 para os dias atuais, a mãe Maria fala da maior liberdade que se vem obtendo 

depois dessa década.  

Nos anos de 1980 o fato de fazer o ritual com os toques dos tambores, objeto sagrado 

nas religiões tradicionais de base africana, deveria ser executado com as portas fechadas 

do templo religioso, pois havia riscos de invasões policiais e depredações da população. 

Apesar de, na sua fala, revelar que nos dias atuais ainda permanece este receio fazendo 

com que os terreiros tenham cautela, pois pode acontecer uma batida policial a qualquer 

momento e em qualquer casa de culto. Relata que depois dos anos 80 melhorou de 

forma expressiva, embora se constate, na continuação de sua fala, que mesmo em dias 

atuais qualquer espaço sagrado está sujeito a ser invadido por policiais em caso de 

denuncias da população. Destaca que sua casa nunca ocorreu, mas que está sujeita a 

repressão policial. Assim coloca nossa depoente: 

 
[...] Hoje você tem o direito de tocar com a porta aberta... e... sim corre o 
risco da pessoa é... telefonar, a polícia vim na porta, graças a Deus na minha 
casa nunca aconteceu isso, mas não sei o dia de amanhã né? Mas melhorou 
100%, hoje em dia é diferente demais... Aí... hoje em dia as coisas tá muito 
moderna, sei lá, a gente já vai pra caminhada... 4ª caminhada, vai pra rua. De 
primeiro a gente não podia vestir uma roupa de macumba, como eles diziam, 
e sair fora, saia não... antigamente ninguém tinha esse direito não [...] (MÃE 
MARIA, 2013). 

 
Percebe-se que o processo histórico permitiu mudanças pelas ações de sujeitos, mas 

ainda permanecem atitudes racistas e de intolerância para com os praticantes da 

religiosidade que precisam ser combatidos. O Tata Samuel, um pai de santo de uma 

geração mais jovem nos traz uma perspectiva que permite, nesse sentido, um diálogo 

com a Mãe Maria, no tocante a esses avanços e às permanências. Em que a sociedade 

mesmo com a exigência da Lei 10.639/2003 e as ações, campanhas de combate ao 
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racismo, à intolerância religiosa, e a presença dessa discussão nas escolas e em outros 

espaços institucionais ainda permanece forte e inculcada no imaginário da população 

uma imagem negativa sobre as religiões tradicionais de origem africana. O jovem pai de 

santo destaca: 

 
As escolas, por exemplo, depois da, da Lei 10.639, a escola não tá como é pra 
tá, né? Mas hoje a gente já consegui ir lá na escola e dizer que existe 
Candomblé no Cariri e a, e os professores querendo ou não, a direção da 
escola, querendo ou não, nos escutam, né? Nos, nos recebem de uma forma 
melhor, né? Não só a macumba que está vindo a escola, não, é um grupo de 
sacerdotes de Candomblé, de Umbanda, de pessoas que merecem respeito, 
né? Eles não conhecem... né? Eles não sabem o que é Candomblé, tem medo 
do Candomblé, né? Inclusive, é, é interessante, eu dei uma palestra sobre 
Candomblé, né? Quando, quando terminou a diretora disse, disse pros alunos: 
gente nem eu sabia o quanto é belo o Candomblé, o quanto é belo a Umbanda 
e que merece esse respeito que o pai Samuel tem falado aqui. Aí quando 
terminou a palestra, tudo mais, né? A sós ela disse; Samuel eu admiro muito 
tudo que eu vi aqui, fiquei encantada, mas eu ainda não tenho coragem de ir 
ao terreiro, né? Ou seja, não tá ainda como é pra tá, as pessoas ainda tem 
medo, né? Acha que aqui é um inferno, né? Vão, vão encontrar aqui inferno 
[...] Sendo que o Candomblé se quer crê no inferno, né? O diabo... que eles, 
eles esperam encontrar no nosso terreiro não fazem parte da nossa cultura, na, 
na, é cristão. O diabo que esperam encontrar aqui não é do Candomblé. É da 
crença deles, né? Então é... muitas pessoas tinha essa, essa visão, e é isso que 
faz medo, né? [...] Já são mais de 500 anos que viemos reproduzindo esses 
preconceitos, de pais pra filhos, de professores pra alunos, né? Mas, por 
exemplo, se eu criar um dia quiser dar uma palestra na escola, hoje é possível 
(PAI SAMUEL – TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
No decorrer da história o processo educacional ensinado e ligado ao fazer social e à 

organização da sociedade elaborou uma visão de mundo que valorizou a prática 

religiosa cristã em detrimento de outras formas de cultos sagrados, nesse caso as 

religiões tradicionais de matrizes africanas sofreram com a elaboração de uma verdade 

que inculcou na cabeça da sociedade que a única forma de salvação religiosa era e é 

seguir o cristianismo. A educação, nesse sentido, funcionou e funciona como 

componente de domínio e desvalorização de outras culturas, é uma forma de educar que 

visa modelar ou direcionar as ações dos sujeitos que delas participam de forma a 

segregar e criar verdades que interessam a determinados grupos.  

As religiões afro-brasileiras podem ser analisadas como um dos fatores presentes na 

constituição sócio-histórica das cidades foco deste estudo. Assim, portanto, se mostra 

como sendo de indubitável importância averiguar, como se deu e como se mantém a 

presença e a recepção para com as práticas religiosas e seus sacerdotes, na composição 

da realidade local e perceber sua relevância enquanto fator histórico e social 



168 

 

constituintes nessa composição. Buscar entender como se constrói um espaço social 

requer perceber, pelos mais variados olhares, quais contribuições e que grupos 

estiveram presentes para a constituição do fato (SODRÉ, 1988a, 1988b; CUNHA Jr., 

2007, 2006; CATROGA, 2001; LARAIA, 1997). 

Tais conjecturas nos fizeram entender que conhecer outras realidades e em épocas 

passadas significa entender a organização social de uma determinada localidade; ou 

seja, o que contribuiu o que não colaborou e o porquê da não participação na 

organização social. Investigar as práticas religiosas e como elas colaboraram na 

formação das realidades sociais locais é notar que a resistência da população negra 

perpassa outros campos e outras práticas de resistir à homogeneização da cultura 

hegemônica.  

Assim, os terreiros de Umbanda e de Candomblé e suas constituições histórico-sociais 

nos revelam um artifício quando se trata de transmissão de ensinamentos, de resistência 

e de participação na constituição da realidade das cidades focos da investigação. Logo, 

desejamos entender esse compromisso histórico e filosófico da religião de base africana 

e o ato de resistir, se metamorfoseando no processo dinâmico da história, formando 

novas realidades e refazendo-se.    

O historiador Hobsbawm (1998) torna evidente que a história do passado tem 

“diretamente” relação com a forma de organização da mudança e está, por sua vez, 

atuando sobre o presente, ou seja, o fazer racista, com as devidas proporções, ainda se 

fazem no presente quando tratamos das religiões tradicionais africanas, como a 

Umbanda e o Candomblé. No nosso caso podemos conjecturar, hoje, que as práticas 

religiosas tradicionais afrodescendentes sofreram influências relevantes na forma de 

fazer a religião e nas práticas de transmissão em função da sociedade racista.  

Embora, podemos destacar que a história, inferindo a partir da relação com a mudança, 

é capaz de nos explicar o ato e vontade de mudar. Ou seja, podemos compreender as 

transformações nas formas de fazer a religião de base africana e a luta por melhor 

reconhecimento e aceitação no transcorrer do tempo a partir da compreensão de sua 

história. É, portando, nessa estrutura de reciprocidade entre a mudança e a história que 

se determina a conjuntura e a participação dos agentes sociais e suas atuações. Pois, 

como nos faz refletir o Pai Samuel (2015):  



169 

 

 
Olha sempre que eu vou falar sobre intolerância religiosa, eu sempre lembro 
das palavras de Nelson Mandela... que diz que... a gente não nasceu odiando 
uma pessoa pela crença, né? Nem pela origem, nem pela cor de sua pele... 
então a gente é, foi nos ensinado. É... se nos foi ensinado a odiar, a gente 
também pode aprender a amar e, e porque não, não fazer isso? Né? Por quê? 
Continuar dessa, dessa forma que se estar, né? Então, assim, a gente tem que 
se mobilizar, a gente tem que fazer algo contra essa intolerância, porque não 
tem mais como suportar, já são mais de 500 anos, né? Então, assim, se outras, 
outras crenças não fazerem isso, façamos nós porque é a gente que sofre, é a 
gente que desde de criancinha que vem recebendo não na cara, que vem 
sendo excluído, né? São direitos nossos que vem, vem nos sendo roubados, 
né? Não é dos cristãos é da gente, então a gente tem que vai atrás e fazer 
alguma coisa e não ficar de braços cruzados, né? Então, assim, não adianta a 
gente devolver essa intolerância também não, a gente tem que devolver é o 
que a gente aprendeu com o nosso sagrado. Expor um pouco mais do nosso 
sagrado. Falar mais sobre a nossa crença, pra quem, pra quem não o conhece, 
né? O motivo da intolerância é falta de informação, então se eles não querem 
vir ao terreiro conhecer que aqui não existe demônios que a gente vá até a 
casa deles, que a gente vá até a escola, a universidade pra poder terminar isso 
aí, né? (PAI SAMUEL – TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
É importante nesse processo de mudança da realidade realizar ações com a finalidade de 

erradicar a intolerância e o racismo religioso para com as religiões de matrizes 

africanas. Esse enfrentamento acadêmico tem também como fim combater a ideologia 

racista; permitir o conhecimento filosófico-religioso africano, ou seja, agenciar 

discussão científica contra a intolerância religiosa. Por meio de toda essa luta buscar 

dialogar sobre o racismo e acerca da intolerância religiosa, assim, incitando a ação e a 

discussão no espaço epistemológico da academia.                             

Deve-se entender que a compreensão do processo histórico nos permite organizar novas 

percepções acerca das probabilidades e formas de combate as intolerâncias existentes. 

Pois, para combater tais atitudes racistas deve-se buscar o respeito incondicional às 

várias formas de religião independente de etnia e raça. Aspirar à igualdade de práticas 

religiosas, o respeito mútuo entre as diversas formas de culto, o reconhecimento das 

religiões africanas, pelo restante da sociedade, assim como as demais religiões. 

Buscando o fim da marginalização teológica, cultural, social e política das religiões de 

origem africana, alvos de veementemente perseguições.  

De forma análoga pretende-se entender, pela perspectiva histórica, o processo de 

aceitação e reprodução dos olhares acerca das religiões de matriz africana em Juazeiro 

do Norte e em Crato. Pois, podemos reconstruir e trazer à tona, nesta proposta, o 

processo de mudança, aceitação e repulsa que as práticas religiosas sofreram e vêm 

sofrendo na cidade. Tal conhecimento histórico e olhar analítico nos permitirão fazer 
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avaliações acerca do processo histórico das religiões na cidade e as ações realizadas 

pelo povo de terreiro. 

 

6.2 Olhares sobre a religiosidade tradicional africana no Cariri: memórias e 
relatos dos sacerdotes de Candomblé e Umbanda  

 

“Tudo macumba”, aos olhos do grande outro, 
dominador e repressor. Tudo macumba, indefeso 
objeto de repressão direta, opressão velada, 
maledicência, desprezo, “denegrimento”. 
Desrespeito. Tudo macumba também na 
perseverança solidária do “Povo de Santo”, na 
compreensão da natureza comum de uma 
religiosidade de resistência, portadora de uma 
cosmologia constituinte, eticamente enraizada no 
desejo de vida plena e livre (PILATTI, 2012, p. 
11). 

 

É possível localizar na região vários vestígios dessa presença negra e também, entre as 

quais as manifestações religiosas e culturais africanas e afro-brasileiras. Cogitamos, 

portanto, que essas práticas em Juazeiro do Norte e na cidade de Crato tenham vindo em 

meio à mesma bagagem. Pois, se constata que a religião pode ser entendida como lugar 

de refúgio, de segurança e de reprodução do mundo africano, a prática religiosa refaz a 

África e rememora o mundo deixado no além-mar (OLIVEIRA, 2006; OLIVEIRA, 

2007; LIGIÉRE, 1993).       

Além do tratamento que a população negra teve durante o sistema colonial escravista, 

ainda encontramos na conjuntura atual formas racistas e de aviltamento para com os 

afrodescendentes e suas manifestações culturais e religiosas. E de forma similar ocorre 

no Cariri cearense com os praticantes dessa religiosidade, como podemos observar nos 

relatos de nossos depoentes: 

 
A prova disso é quando eu vou pedir patrocínio pra do evento que eu realizo 
junto com o terreiro, né? A gente ver que há uma dificuldade das pessoas, né? 
É... mesmo com o dinheiro público, patrocinar eventos da cultura afro, 
primeiro porque é afro e segundo porque é de macumba, né? Tanto é que 
num 1º Congresso de Religiões de Matriz Africana, teve um membro da 
comissão é... do, do Congresso que foi pedir patrocínio em um órgão público 
da, da região que era... quando era para o amigo dele mesmo, né? E ele disse 
que se fosse para outra coisa podia contar com ele, mas pra macumba não 
contasse e que tava sem acreditar que ele estava envolvido com essas coisas, 
né? Como se, é... esse, esse, órgão público não fosse feito com os nossos 
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impostos, né? Fosse apenas com os impostos dos cristãos. Então é isso (PAI 
SAMUEL – TATA MUTARUESSY, 2015).    

 
Percebe-se nos relatos que, não necessariamente, a população precisa identificar que são 

pessoas praticantes de Umbanda e Candomblé para que haja práticas racistas, basta 

apenas usar roupas ou adereços que os identifiquem com a cultura africana e 

afrodescendente para poder haver manifestações racistas. Assim, a composição das 

insígnias que representa o sagrado imerso no simbolismo das vestimentas, que 

representa a essência do sacro, o Ser, sinônimo de luta, de resistência, permanência, de 

imanência do sacro, da cultura africana já é motivo para sofrer racismo no meio social. 

Quando questionado sobre andar com os adereços e vestimentas que caracterizam a 

cultura africana, coloca: 

 
Sempre foi e ainda é, né? Mesmo com toda essa divulgação da nossa cultura, 
as palestra que se tem dado nas, nas universidades, a gente ir na mídia, as 
pessoas ainda tem um olhar ruim contra a gente, né? Eu posso ir no centro da 
cidade com os trajes se eu for com mais umas 15 pessoas, mas pra ir um, 
apenas um membro trajado, é uma luta, né? Algo muito forte que ele vai ter 
que enfrentar. Entendeu coisa que você ver uma freira andando na rua com os 
trajes dela né? Com os, os trajes da crença dela, ninguém vai apontar o dedo, 
ninguém vai achar graça, ninguém vai tirar onda, né? Ninguém vai ter medo, 
né? Mas se alguém ver uma baiana, né? Uma pessoa traja, trajada de baiana 
ela na rua, vai se assustar ou vai ficar tirando onda, né? Então, assim a gente 
ainda tem uma luta grande pela frente, né? Não tamo nem na metade, 
entendeu? Tem que ter muita coragem ainda pra isso (PAI SAMUEL – 
TATA MUTARUESSY, 2015).    
 

Essa discussão de vestimentas características da cultura e da religião tradicional de base 

africana perpassa também o cotidiano, a existência religiosa das crianças e a relação 

com a escola. Razão que chega inclusive a ferir alguns preceitos em razão do medo de ir 

à escola e sofrer racismo religioso. Como foi possível ouvir nos relatos de nossas 

depoentes, casos em que crianças foram impedidas de frequentar a escola ou têm medo 

de ser motivo de chacotas e zombarias de colegas e de profissionais da educação. Em 

que muitas vezes impera a impunidade por parte das forças legais que deveriam coagir 

essas ações racistas e de intolerância religiosa. Assim obtivemos com os nossos 

entrevistados: 

 
A minha filha tinha mais ou menos 4, tinha 4 anos de idade e ela tinha sido 
iniciada na Candomblé e na escola também sofreu preconceito dos colegas e 
da própria diretora da escola que ela estudava que era a escola modelo que 
fica... próxima ali a matriz, mais ou menos naquela região que estudava, que 
era uma escola modelo, essa escola modelo quis tirar os fios de conta da 
minha filha, cortar com tesoura, os contra-eguns, os preceitos que posto aqui 
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no Candomblé né? E eu tive que tirar ela da escola, fiz denuncia e tudo, mas 
infelizmente não deu em nada (PAI BIRA, 2015). 

 
Sobre o fato acima descrito percebemos o nosso relator destacar de forma expressiva a 

referência da escola “modelo” o que nos faz perceber, deduzir, uma crítica no intuito de 

deixar claro para o ouvinte pesquisador que por ser uma escola de referência não 

deveria ter esse tipo de ação racista e preconceituosa para com a garota que naquele ano 

tinha apenas 4 anos de idade. É notável a estruturação do racismo nos mais diversos 

espaços, inclusive na escola, onde se pressupõe um espaço democrático e inclusivo, de 

respeito à diversidade, seja ela de raça, etnia, cultural, religiosa, etária, gênero, entre 

tantas outras.  

Assim nos mostra sua indignação com essas atitudes segregacionistas e desumanas que 

ocorreram na escola com sua filha, pelo fato de tê-la iniciado na religião e a gestão da 

escola tentar impedi-la de frequentar o espaço escolar, e outro fato é o caso de outra 

criança do terreiro que foi ignorada em uma peça teatral na escola pelo fato de ser negra 

que mais a frente exporemos para o leitor, o caso do Ogan, criança, hoje com 12 anos. 

Os estudos de Sousa (2010), dissertação de mestrado, apresentam maiores detalhes 

sobre a questão da escola e o racismo para com as crianças sacerdotes das religiões 

tradicionais de base africana. Em seu estudo de caso pesquisou sobre as crianças do 

terreiro de Candomblé Ilê Axé Gitofalogi. Buscou entender a vida de algumas crianças e 

a relação no espaço escolar onde as mesmas eram matriculadas, como era o tratamento 

com essas crianças48. 

O Tata Mutaruessy (Pai Samuel) nos coloca outra situação vivenciada por um filho de 

santo de sua casa que também é seu sobrinho. Em que podemos notar o quão grandes 

são os problemas da escola que não consegue ainda trabalhar a questão do respeito à 

diferença religiosa e da formação de identidade de seus alunos. No relato do 

entrevistado se revela indignação e revolta para com o tratamento que é dado, aos 

iniciados na religião tradicional africana, no espaço onde se deveria haver o respeito e a 

formação do sujeito cidadão, a escola: 

 
Eu tenho dois sobrinhos que são iniciados no Candomblé... e eles tem que 
usar branco na sexta feira devido a tradição da religião, a religião permite, 

                                                            
48 Ver: SOUSA, Kássia Mota de. Entre escola e a religião: desafios para crianças de Candomblé em 
Juazeiro do Norte. Fortaleza - CE: Faculdade de Educação - FACED – UFC, 2010. (Dissertação de 
Mestrado) 
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que, que todos os iniciados vistam branco em louvor a Lembá que no nosso 
Candomblé é que é o nkisi da criação, é a divindade da criação. Foi quem deu 
vida ao homem e, no entanto, nenhum dos dois tão indo de branco, né? Eles 
não tão cumprindo este preceito religioso, eu, eu cheguei a chamá-los, né? 
Pra saber por que, eles disseram que a direção não permite, eu cheguei pedir 
pra ir falar com a diretora e eles quase morreram quando eu falei isso, né? 
Então não, não meu pai você não pode ir, pelo amor de Deus. Eu me lembrei 
de quando eu era adolescente, né? Que eu passava por essas coisas e coisas 
piores ainda. Então se eu fosse falar com a diretora que eles é do Candomblé 
e que tem que usar branco, eu creio... que ela iria permitir... mas como é que 
ia ser... é, a visão dos colegas deles, né? Como é que a escola deles iria saber 
que eles eram do Candomblé? Como que eles iriam se comportar? Pa, para 
um garoto, um garoto de 8 anos ir de branco para um escola da rede pública, 
né? Onde a maioria se diz cristão, onde há cultos católicos [...] É bastante 
complicado, o macumbeiro dentro da escola, é demais pra um criança de 8 
anos. Para um adulto já é difícil, né? Imagine para uma criança. E eu sei o 
quanto dói, porque eu passei a mesma coisa... na escola. Não, não foi 
diferente, não, não que, a escola também não tava pronta para me receber 
enquanto candomblecista, né? Então não tão vestindo branco na sexta feira, 
vão pra escola com farda normal, né? Quem é católico, al, al, alguns católicos 
vão de branco no mês de maio todim, mas ninguém acha nada, ninguém acha 
feio, é bonito. Algumas, é... garotas evangélicas de algumas igrejas vão de 
saia e ninguém acha errado ou feio, né? Mas se algum macumbeiro for pra 
escola com fio de contas ou com a cabeça coberta com ojá vai ser motivo de 
zombaria, né? E de crítica, de intolerância. Então eu prefiro quebrar esse 
preceito deles do que eu verem eles sofrendo assim, até mesmo porque eles 
não tão preparado, né? Pra receber a intolerância tanto quanto eu estou hoje, 
né? Pra mim ir pra faculdade de branco é uma coisa... agora pra eles ir pra 
escola do ensino fundamental é outra coisa, é oura realidade (PAI SAMUEL 
– TATA MUTARUESSY, 2015).    
 

No relato acima percebemos o quanto falta para melhorar a compreensão sobre as 

práticas religiosas de base africana no Brasil, no Nordeste, no Cariri e nos espaços 

escolares. As insígnias sagradas e os preceitos religiosos não são compreendidos em sua 

complexidade e essência religiosa, assim sendo desrespeitados e ignorados pela 

população e pelo espaço educacional.  

E na tentativa de minimizar as angústias e os sofrimentos das crianças dos terreiros, 

muitas vezes os sacerdotes preferem não cumprir os ensinamentos religiosos a ver seus 

parentes, filhos, sobrinhos, sofrendo diante da incompreensão, a qual gera o racismo e a 

intolerância religiosa. Nossos entrevistados deixam nítido  o quanto entendem das 

consequências sobre as crianças que sofrem racismo pelo seu pertencimento religioso 

ou pelo simples fato de ser uma criança de tez negra. E que muitas vezes a impunidade 

permanece atuante diante das denuncias e luta do povo de terreiro. Pois, vejamos como 

é detalhado outro fato também vivenciado por uma criança de terreiro: 

 



174 

 

E assim vai ter que, que... crianças que... peça da escola, o ogan José49 que 
pertence aqui a minha casa, que sofreu numa escola é [nome da escola] no 
mutirão, sofreu também nessa escola que tinha uma peça e ele queria ser o 
príncipe, mas não podia ser o príncipe porque é negro... então, também foi 
feito denúncia, mas também infelizmente... a única coisa que fizeram foi 
colocar ele como príncipe e ficou uma coisa meio estranha ele nessa peça... 
né? Ele já tinha, ele já tem 12 anos, então já uma, um pré-entendimento do 
que tá ocorrendo, a crítica do público por ele ser o príncipe e não o 
branquinho, loirinho, e ele sentiu isso e quis até sair da escola. Enfim é... aqui 
na minha casa todos, uma maioria, pelo menos, sofreram preconceito e vem 
sofrendo uma vez ou outra e a ação que a gente está tendo é somente 
denunciar, mas que nem sempre temos sucesso (PAI BIRA, 2015). 

 
Ainda sobre os espaços educativos formais e a descompreensão sobre as religiões 

tradicionais de origem africana temos outros diversos relatos de alunos e professores no 

ensino superior em quais se registram situações de desrespeito para com a prática 

ritualista e também para com a própria religião.  Existem relatos de professores 

proibirem discutir em sala de aula o tema, como o não entendimento de rituais que 

requerem a ausência do espaço educacional. O que nos surpreende como pesquisador é 

o fato de ocorrer em espaços onde deveriam predominar a compreensão crítica e o 

respeito com o outro, pois, ocorreu em lugares de ensino superior, em faculdades e 

universidades. Pai Samuel nos relata uma experiência vivenciada:  

 
[...] Na faculdade é... eu precisei trancar a matricula uma vez para fazer uma, 
uma obrigação religiosa e desde então ninguém sabia qual era minha crença 
lá, né? Não se imaginava... [...] aí ei procurei uma professora pra, pra pedir 
uma orientação como é que eu deveria fazer pra trancar a matrícula por 
motivo religioso, aí ela disse: Samuel você vai ter que dá uma boa 
justificativa, uma coisa muito séria, mas qual é o motivo mesmo que você 
quer? Eu disse: não, eu porque eu sou do Candomblé, quando eu falei isso ela 
se assustou, e vou precisar me ausentar da faculdade pra fazer alguns rituais. 
E... então, eu queria trancar a matrícula e voltar apenas no próximo semestre. 
Quando eu terminei de falar ela disse: eu não acredito que você... é 
macumbeiro. Eu disse: porque professora? Samuel procure a igreja, procura 
rezar pra, pra Nossa Senhora, pra Jesus que ele é quem vai te ajudar, não é 
esses espíritos das trevas que vai te ajudar não (PAI SAMUEL – TATA 
MUTARUESSY, 2015). 

 
A questão racial se confunde com a questão religiosa, não necessariamente precisa ser 

da religião para poder sofrer racismo; outro fato destacado é que pessoas brancas que 

usam as vestimentas da cultura africana e da religião já é motivo de racismo, pois, nos 

dizeres da população, a religião tradicional é coisa de “negrinho”. Pai Bira outro 

entrevistado nosso responde enfaticamente quando questionamos sobre o uso de 

                                                            
49 José não é o nome real da criança, com a ocultação pretendemos não expor a criança, preservando sua 
identidade. Mas é importante destacar que várias crianças em todo o Brasil passaram e passam por 
situações como essa. 
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adereços que caracterizam cultura africana. Colocando que nas observações da 

sociedade as pessoas de tez claras não podem pertencer à religião de matriz africana 

porque é coisa de negro e por isso só pode ser praticada por essa população afro-

brasileira, demonstrando que a religião tradicional é uma prática não importante e que 

não se deve envolver-se nela: 

 
Ah! Isso sim, grande racismo nisso, porque eu já ouvi dentro do shopping, 
shopping [nome] que o contra-egun é coisa de negrinho, apesar de está 
colocado numa pessoa branca. Então a pessoal disse assim: tire essas coisas, 
esses cordões dos braços que isso é coisa de negrinho. Duas ofensas grande 
né, sobre a religião e sobre o negro. Então, isso é recente, já é desse ano 
[2015], a pessoa não fez denuncia alguma, se sentiu ofendido e saiu... o filho 
de santo. Quer dizer isso ainda permanece e essa cultura de que negro, de que 
é religião de negro, que não presta, por que o branco não pode usar, o branco 
não pode pertencer a essa religião. Enfim, pra mim ainda continua a mesma 
coisa, na cultura e na cabeça das pessoas (PAI BIRA, 2015). 

 
No tocante as práticas religiosas de matriz africana, grande parte das lideranças 

evangélicas, com suas ações preconceituosas, propagam a ideia de que esses atos 

religiosos são demoníacos, lugares os quais não devem ser visitados pelos praticantes. 

Quando não são vistos como algo exótico, são tratados com desdém, desrespeito, 

chacotas e desprezos (SOUZA, 2008; ALBUQUERQUE, 2006; RUSSELL-WOOD, 

2005; JESUS, 2003). Essas atitudes também são prática comum na região pesquisada, o 

Cariri cearense é lugar onde encontramos relatos de agressões por parte de pessoas 

praticantes de outras religiões: 

 
Hoje, a gente já consegui ir até o centro com os fios de conta, vestir branco 
numa sexta feira, né? Mas as pessoas continuam nos olhando estranho, é 
como se a gente não fosse normal, entendeu como é o negócio? Então é assi... 
a, a, algo diferente né? Eu vejo que as pessoas ou tem medo ou fica 
zombando da gente [...] Então, a visão de, de, do católico, do cristão em geral 
é sempre essas duas visões: ou que a gente é cultua demônios ou que nossa 
crença é algo sem respeito (PAI SAMUEL – TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
Quando perguntado sobre as ações ou atitudes de católicos e evangélicos sobre os 

praticantes e sacerdotes das religiões tradicionais de base africana, Candomblé e 

Umbanda, o pai Bira faz o seguinte relato: 

 
[...] Sim, aqui em casa eu já sofri várias vezes, de colocarem sal na porta, 
colocarem foto mandando eu desamarrar alguns evangélicos. Já se reuniram 
um grupo na minha... aqui na frente do barracão mandando eu, eu soltar a 
vida dessas pessoas, é... enfim... ainda há esse desentendimento religioso. 
Alguns católicos ao passar por mim ou por algum membro da casa se benze 
né? Ao nos ver vestidos, paramentados na rua e... enfim, ainda falta muito pra 
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que as pessoas venham a ter a compreensão e nos aceitar pelo que somos. 
Sendo que a gente não se considera ser diferente, só a religião não é a mesma 
prática né? Mas ainda há realmente muito preconceito sobre isso (PAI BIRA, 
2015). 

   

Jesus (2003) levanta um diálogo sobre o projeto TC (Terreiro e Cidadania)50, para tanto 

o autor traz ao debate as causas que levaram ao surgimento do mesmo. Aqui tomamos o 

autor como ponto de discussão em função de sua discussão corroborar com o que 

pretendemos traçar na discussão aqui pretendida. Pois, de acordo com Jesus (2003), a 

criação do Terreiro e Cidadania só ocorreu em razão da existência de uma conjuntura de 

intolerância para com as religiões de matriz africana (Candomblé e Umbanda). De 

forma análoga podemos destacar que assim também se seguiu a proposta da caminhada. 

Esta surge como tentativa de combater a intolerância na região, esta conhecida como 

berço do catolicismo popular erigida e mantida pela figura do Padre Cícero Romão 

Batista. Mas hoje se destaca também um número significante de igrejas evangélicas e 

outras religiões.  

Pai Bira fala sobre a Caminhada pela Liberdade Religiosa que vem ocorrendo nos 

últimos anos. Como surgiu a ideia da caminhada nosso pesquisado coloca as situações 

que fez despertar para esse ato político de luta contra o racismo para com as religiões 

tradicionais de base africana. O babalorixá revela sua compreensão acerca de seus 

direitos e que a caminhada é um ato que possibilitará ainda mais a efetivação desse 

direito que já está dado, mas que falta ser cumprido: 

 
Bem... a ideia, a nova ideia de fazer uma nova caminhada, porque caminhada 
já houve em Juazeiro a muito mais tempo, uma caminhada do povo da 
Umbanda que foi apedrejada e coisa e tal, isso é, está na História de Juazeiro. 
Essa nova caminhada foi por conta do, do... preconceito que os 
candomblecistas vinham sofrendo, né? O candomblecista vinha sido 
apedrejado dentro de suas casas, por falta de entendimento do que realmente 
é a casa de Candomblé e de Umbanda, então a gente era tratado como 
demônio e a gente quis mostrar pra população da região que somos seres 
humanos e temos direitos como todos, então daí surgiu a ideia de fazer essa 
caminhada [...] (PAI BIRA, 2015). 

                                                            
50 Projeto elaborado buscava combater o racismo cultural e religioso. Elaborou propostas de intervenções 
sociais nos terreiros de Candomblé. O TC realizou encontro regionais no Rio de Janeiro nos anos de 
1987-88 aspirando um encontro a nível estadual, promoveu ações que buscam eliminar o racismo e 
intolerância religiosa, trabalhando com crianças, jovens e adolescentes afrodescendentes pertencentes às 
religiões de origem africana. Nos anos 80 e 90 do século XX o TC intensificou um pouco mais suas 
atividades com ação nos municípios da Baixada Fluminense, onde é registrado um grande número de 
terreiros. Tais ações surgiram mediante as perseguições e desrespeitos de praticantes das religiões cristãs 
contra os praticantes de Candomblé e Umbanda. Buscando o fim da marginalização teológica, cultural, 
social e política das religiões de origem africana. 
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Tata Mutaruessy nos faz a seguinte afirmativa quando indagamos sobre a idealização e 

o objetivo da caminhada contra a intolerância religiosa e pela liberdade de culto e 

prática sagrada. Na conjuntura da resposta o sacerdote revela as visões racistas que 

despertaram a caminhada para o combate, destaca a negação de praticantes que não 

escondem da família sua inserção na religiosidade e a intenção da caminhada de 

desfazer todas essas concepções erroneamente elaboradas sobre o culto de religiões 

tradicionais de base africana e sobre seus sacerdotes e frequentadores. Discursos racistas 

e segregacionistas que são elaborados e inculcados nas crianças umbandistas e 

candomblecistas, fazendo, consequentemente, com que essas crianças cresçam se 

negando a pertencer a essas religiões: 

 
Então, assim, a ideia da caminhada é sim uma luta por igualdade religiosa, 
tendo em vista que no Cariri, existem muito terreiros de Umbanda, muito 
terreiros de Candomblé [...] e que a gente tem que ter vez e ocupar todos os 
espaços. Só que a... é existia e ainda existe, de certa forma, só que não tanto 
quanto antes né? Uma certa rejeição da parte do povo de santo, né? Talvez 
devido certo preconceito que a gente sofre desde criança, né? A negação que 
nos é feita, né? A exclusão que nos dada desde criança, né? Talvez por conta 
disso né? A gente sempre se manteve preso ao terreiro. Tanto é que ainda 
hoje a maioria dos terreiros não tem fachada, você passa em frente e não tem 
nenhuma indicação que lá é um terreiro de Candomblé ou um terreiro de 
Umbanda, né? Somente através de, de amigos é que as pessoas conseguem 
descobrir que lá é um terreiro, certo? Também como forma de proteção de se 
esconder do preconceito, né? Não a forma correta, mas a forma que, aprendeu 
a se ater, né? Então a caminhada tem essa intenção da gente expor um pouco 
da parte que há no nosso terreiro e mostra que não é, não tem diabo, não tem 
demônios, aqui, a gente não faz esse culto, não é algo para o mal, que é algo 
belo, que é algo divino, é algo sagrado e que algo que merece respeito, né? 
Antes de mais nada e também é um forma da gente, é porque... assim tem 
muitos filhos de santo, não só desse terreiro, mas de todos né? Que a própria 
família não sabe... que ela pertence a Umbanda e que pertence ao 
Candomblé, né? Por quê? Liga-se a Umbanda e ao Candomblé a macumba e 
essa macumba pra sociedade é algo para o mal, então ninguém quer assumir 
que cultua o mal na verdade. Por quê? Desde criança que nos é imposto esses 
conceitos, macumba é algo para o mal (TATA MUTARUESSY, 2015). 
 

História de invasões e de depredações de terreiros de Umbanda e Candomblé foram e 

são comuns. Mãe Maria nos é cabível em seu depoimento: 

 
Aqui em Juazeiro sempre foi assim [...] sempre foi escondido... Hoje é bom e 
quando começou era pela polícia, se tocasse um tambor eles invadiam a casa 
e eles ficaram com aquilo [...] Eu fui do tempo de Salvina [...] anos 80... anos 
85 [...] Olha, é... naquele tempo não podia tocar, só tocava na palma, porque 
não podia toca não, hum... evoluiu muito aqui... evoluiu muito (MÃE 
MARIA, 2013).  
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Mãe Maria de Xangô do terreiro de Ilé Asé Omindandereci e Mutalegi relata que as 

experiências de perseguição ainda, nos dias de hoje, causam temor nos umbandista o 

que gera a insegurança de se autodeclarar como praticante da religião e a negação de 

participar da caminhada pela liberdade religiosa, pois sair na caminhada é revelar que é 

umbandista ou candomblecista e, por conseguinte, ser alvo de perseguição e racismo. 

Sobre isso coloca a depoente: 

 
[...] E não podia tocar tambor... nesse tempo a polícia ficava andando, quando 
você... quando a pessoa ia tocar tambor ficava outra pessoa pastorando pra 
quando perceber que vinha ele já fechar a porta e parava os tambores pra eles 
não invadir a casa, depois eles foram liberando pra isso, pra eles tocarem, 
assim, não era eu, veja bem, eu era uma visitante nesse tempo, eu era muito 
nova. Mas eles num... num deixava tocar... a gente tocar e isso foi fazendo 
com que aqueles pais de santo mais antigos... aquele medo deles continua. 
Eles toca na casa deles... tocam, toca tambor, mas se você chegar naqueles 
umbandistas, convidar como eu faço, eles dizem: Oh!! Xangô eu gosto muito 
de você, mas eu não vou (MÃE MARIA, 2013).        

 
Mãe Maria, 30 anos de iniciação no Candomblé, assim retrata o medo dos umbandistas 

em atender os pesquisadores e também participar da Caminhada pela Liberdade 

Religiosa. O medo de represália, discriminação segue o cotidiano desses sacerdotes até 

os dias atuais assim eles criam uma barreira de proteção evitando qualquer tipo de 

pessoa que não seja da convivência da religiosidade. Represálias sofridas em tempos 

passados pelas forças policiais ainda é fato que causa temor em umbandistas e alguns 

candomblecistas: 

 
Olha não adianta, olha quando chega essa caminhada, eu boto carro de som 
na rua, eu vou nas casas deles, eu convido eles, eu faço panfleto, eu boto na 
rua, mas eles não saem, não tem jeito, eles não saem, se você chega... Eu 
mandei um pessoal da faculdade na casa de um umbandista, que ela ia fazer 
um trabalho falando sobre a Umbanda, quando chegou lá ela disse venha 
quinta - feira porque hoje eu não posso lhe atender, não pode ser 
assim...Você tem que ajudar, se ajudar e ser ajudado, mas não é por maldade, 
num é, é porque tem medo... (MÃE MARIA, 2013). 
 

Pai Samuel (Tata Mutaruessy, 2015) também reforça o que a Mãe Maria coloca no que 

se refere à relação das perseguições e o fato do povo umbandista e candomblecista 

buscar proteção evitando assumir sua prática religiosa e a participação na caminhada, 

pois, se expor seria e ainda é motivo para intolerância, menosprezos e racismo: 

 
Começou é... com o terreiro da mãe Maria, né? [...]E, no, no primeiro ano foi 
algo realmente muito difícil, eu não participei, nosso terreiro aqui não fez 
parte. Foi o terreiro dela que realmente que tentou, fez aquela luta. Foi 
realmente um ato de, de bravura e juntaram e conseguiram fazer a 
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caminhada, né? [...]Então, num... a partir dos próximos anos já começou a 
ganhar mais pessoas, porque no primeiro ano, realmente, acredito que foi só 
o terreiro dela, mas a partir do segundo e do terceiro ela foi convidando 
outros terreiros, insiste e outros começaram a apoiar. Embora a maioria dos 
terreiros de início também se negaram a participar, né? Que, que não queriam 
sair do terreiro pra ir expor o culto, o sagrado, queriam continuar como 
estavam né? Por que, essa a forma de não se expor, o que se tem no terreiro, é 
uma forma de segurança, né? A priori, né? Porque, é uma forma de fugir 
contra o preconceito. Não é, não é, a forma correta de fugir, entretanto é a 
forma que se encontrou (TATA MUTARUESSY, 2015). 
 

As intolerâncias das demais religiões se somam e vão de encontro às religiões de matriz 

africana. A ideologia propagada, nos discursos das demais religiões de origem cristã, 

principalmente as pentecostais e neopentecostais e a “nova linha religiosa católica” – a 

carismática, vem difamando e demonizando os sacerdotes e as práticas religiosas de 

base africana (JESUS, 2003; CUNHA Jr. 2011). A fala do entrevistado nos aproxima 

das afirmativas dos autores, sendo que o pesquisado ressalta a relação dos atos racistas e 

o reflexo sobre a origem da caminhada pela liberdade religiosa, sua intenção de elucidar 

as concepções racistas erigidas sobre os praticantes da Umbanda e do Candomblé: 

 
Quando eu postava alguma foto no facebook, eu não, eu não recebo mais 
aquelas críticas dizendo que isso é coisa do demônio, como já aconteceu 
muitas vezes. Alguns grupos de religiosos, postaram nas minhas fotos que eu 
deveria procurar Jesus que eu estava no caminho errado. Então isso vem 
diminuindo, né? Só que esse diminuindo ain... ainda não tá acabado, né? 
Ainda existe muitos olhares pra gente né? Eu percebo que as pessoas quando 
sabe que eu sou do Candomblé mudam... o modo de olhar pra mim, o modo 
de falar comigo. Ou tem medo ou tem um olhar de, de zombaria como se 
fosse algo sem... sem respeito, como se a minha crença não fosse algo é, é 
que merecesse respeito. Então a função da caminhada é isso, é uma forma da 
gente, mostrar a realidade que vista no terreiro, né? Tirar esse medo que as 
pessoas tem, essa ideia de que no terreiro vai se encontrar apenas demônios, 
né? E a gente praticando o mal e o local é um local obscuro, né? Tirar essa 
visão errada, então a caminhada acho que é isso (TATA MUTARUESSY, 
2015). 

 
Esse tipo de ações alimentadas e instigadas por essas religiões, ditas corretas e do bem, 

fortalecem ainda mais o racismo e o preconceito para com os afro-descendentes, sejam 

eles praticantes ou não da religião de matriz africana. A exclusão gerada por essas 

práticas vem cada vez mais aviltando e degradando a imagem desse grupo no Brasil e, 

consequentemente, gerando uma segregação sócio-racial ainda maior, não permitindo o 

acesso dessa população aos direitos garantidos por lei (JESUS, 2003; CUNHA Jr. 

2011). 
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Após mais de 500 anos da chegada dos europeus ao Brasil a forma de pensar e agir dos 

afro-brasileiros continua sendo alvo de ações racistas de um sistema de dominação que 

classifica um grupo como superior em detrimento de outro, o/a africano/a ou o/a 

descendente desse grupo. E desta forma a sociedade dá continuidade a discriminação 

cultural e religiosa para com eles. Ainda é forte neste país, que se diz democrático, a 

relação de segregação disfarçada. As práticas aviltantes, embora com outra roupagem, 

permanecem (JESUS, 2003).  

As deformações de pensamento para com as religiões e cultura negra perpassaram os 

períodos históricos e continuam nos dias de hoje com novas máscaras degradando 

imagens de grupos e suas práticas (JESUS, 2003). Muitas vezes as ações de racismo e 

de intolerância vão além de insultos, registra-se também casos de agressões com 

apedrejamentos de terreiros, fato esse que ainda se repete, algo grave, pois coloca em 

risco vidas humanas. Em tempos anteriores, lembra mãe Maria, houve relatos de 

agressões com pedras sobre pessoas. Nossos entrevistados têm história de depredações 

quando não foram suas próprias casas de cultos foram de conhecidos e amigos.  

Mãe Maria destaca em sua fala que, muitas vezes o toque dos tambores e/ou o simples 

fato de vestir roupas que remetessem à prática religiosa era motivo para ser apedrejado: 

 
Pedra, xingava, menino era demais podia não... houve muitos, muitos casos a 
gente apedrejada... e casa minha... de santo minha, já quando eu botei casa e 
é porque eu sou um das mais novas, bem dizer, apedrejada, assim... Você não 
ter o direito de tocar porque eles não deixavam com pedras... Era... 
apedrejada, nesse tempo eu tinha... meu Candomblé era na Farias Brito, 
muitas vezes nós num toca... a gente não tocava porque o povo não deixava, 
ainda existe muito preconceito e hoje ainda existe (MÃE MARIA, 2013). 

 
O Pai Bira também nos descreve de forma triste fatos semelhantes ao relatado acima por 

mãe Maria. O fato de não obter retorno das autoridades deixa esse povo praticante da 

religiosidade indignado e com pouca esperança de um dia ter seus direitos realmente 

reconhecidos. Sobre invasões das casas de cultos de religiões de afrodescendente o 

babalorixá revela algumas invasões que aconteceram também em seu terreiro e em 

outros. Falta de ação por parte da justiça que engaveta e emperra os processos. Muitas 

invasões não vêm à tona para a população e a mídia não dá a devida atenção para os 

casos de depredações e invasões de casas de cultos. O babalorixá revela sua indignação 

e insatisfação para com a falta de ação dos poderes legais responsáveis por se fazer 

cumprir o direito de suas práticas religiosas: 
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Sim... particularmente a minha casa, aqui já foi invadida, já entrou gente pra 
quebrar, gente embriagada na tentativa, quer dizer já bebeu naquela intenção 
de vir, somente por não gostar dessa cultura afro. É... também conheço 
terreiros, um terreiro muito conhecido aqui, como o terreiro da mãe [nome] 
que foi ameaçada... no seu terreiro e por isso teve que mudar de lugar, né? 
Tentaram invadir porque não gostavam do barulho, porque não gostava de 
macumba e, é essa visão que eles tiveram fez com que ela tivesse a atitude de 
ter que mudar né? Foi obrigada a se mudar, porque um grupo, se juntou um 
grupo pra ofender uma pessoa que mora há muitos anos no local e é muito 
respeitada. Então, esses dois relatos eu acho que já muito... de grande peso, 
ainda hoje há essa discriminação, essa falta de entendimento do que um 
candomblecista, um umbandista ou a pessoa de cultura afro. Não só aqui 
nessa, na minha casa, como na casa da mãe [nome], como em outras casas, 
muito se ver pessoas do nada... do nada, somente por não gostar do jeito de 
nos vestir, somente por não gostar do som do atabaque ou das cantigas. Do 
nada querer invadir o terreiro ou apedrejar, ainda hoje está sendo apedrejado 
terreiros aqui na nossa região [...] Bem recentemente aconteceu, a, a menos 
de um mês, infelizmente a menos de um mês, quer dizer e ainda que se 
trabalhar muito, tem que se conscientizar muito e a lei tem que ser mais 
presente, porque até o, o, a lei vim é  nos atender, nos socorrer, já tem 
acontecido muita coisa, já tem sido invadido e humilhado muito gente... né? 
As pessoas ficam frustradas em entrar numa casa de Candomblé, se achando 
menos, ficam assustadas, isso tá acontecendo, acontecendo com certa 
frequência... (PAI BIRA, 2015). 
 

As ações racistas continuam como sustentação dos preconceitos, estigmatiza e 

estereotipa a cosmovisão africana colocando-a à margem social, consequentemente, 

afrodescendentes e praticantes das religiões de origens africanas. Essas atitudes são 

alimentadas, também, com todo fervor pelos fundamentalistas e beligerantes 

neopentecostais. Isso leva a intervir no processo de identidade e autoestima dessa 

população (JESUS, 2003). Nesse sentido Pilatti (2012) discursa: 

 
Lenta foi a conquista da liberdade e do respeito. A rigor ainda não acabou. 
Novas e avassaladoras formas de genocídio cultural atingem desde as formas 
de expressão artística derivadas da matriz religiosa africana até a própria 
segurança física dos que professam as religiões nascidas dessa matriz 
comum. O autoritarismo primário dos que exploram o fanatismo sectário 
investe contra templos, símbolos, imagens, vestimentas, cantos, paramentos, 
flores. A incitação ao preconceito, ao desrespeito e à repressão privada 
raramente sofre as conseqüências que deve merecer num Estado Democrático 
de Direito (PILATTI, 2012, p. 11). 
 
 

Com essas práticas que levam a se assimilar com as antigas cruzadas, os seguidores da 

religião cristã, neopentecostais, satanizam as religiões de raízes africanas considerando 

as divindades africanas como demônios e os fiéis como seguidores do mal. Usando 

palavras enfurecidas e a bíblia como armas dizem estar expulsando os possíveis 

demônios encarnados nos praticantes da religião. Justificando esse tipo de atitude como 

sendo da vontade de Deus.  
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Com o discurso de salvar dos males e dos demônios, os seguidores cristãos vão com 

uma veemência insaciável e destruidora dos valores morais, culturais e religiosos 

africanos. Não levam em consideração o fator da subjetividade moral e cultural de cada 

sociedade. Os seguidores das igrejas pentecostais e neopentecostais são constantemente 

estimulados a agir como em uma nova cruzada contra o mal, personificando nos adeptos 

das religiões afrodescendentes o demônio (JESUS, 2003). No Cariri o sacerdote Pai 

Bira nos revela o tratamento similar ao que o Jesus (2003) traz em seus estudos: 

 
Bem, apesar da grande diferença do... da Umbanda e do Candomblé, do 
umbandista e do candomblecista é... são vistos como igual né? Todos nós 
somos feiticeiros, é a visão que dizem né? Que passam pra pessoas, todos nós 
somos feiticeiros, praticamos o mal e coisa e tal, por não conhecerem a 
verdadeira prática da gente. Então isso, desde que se entende de... de... [...] 
desde os antigos não mudou nada [...] Enfim, continua acontecendo a mesma 
coisa, eles condenando a gente como demônio, taxando de demônio, taxando 
nossa religião como igual, todas pertencem ao demônio, tocou um atabaque é 
coisa do demônio, receber uma entidade é coisa do demônio e assim é a visão 
de ambos, o católico e o evangélico (PAI BIRA, 2015). 

 
Os periódicos evangélicos, juntos de publicações, redes de TV, panfletos e programas 

de rádio disseminam ideias de que as religiões africanas são coisas do mal e do 

demônio. Essas informações são incorporadas por “agentes do bem” – visão dos cristãos 

– que combatem o mal, num nítido e brutal maniqueísmo. Em que de um lado está o 

bem cristão, a verdadeira e absoluta verdade, a única a ser seguida, do outro o mal 

representado – na visão evangélica – pelas religiões africanas e que devem ser 

destruído. No dia a dia vemos folhetos disseminando a verdade única – ainda na ótica 

de alguns grupos evangélicos. Produzem um sistema de racismo religioso e contribui 

para práticas de intolerância social, responsabilizando todos os males sociais ocorridos à 

religião africana e seus sacerdotes (JESUS, 2003).  

 
A intolerância manifesta-se pela violência simbólica, física e psicológica. As 
agressões começam com palavras (insultos, humilhações, desmoralização) e 
ofensas aos fiéis e aos deuses africanos, passam pela destruição de casas e 
símbolos religiosos e chegam ao extremo com o assassinato dos seus 
membros. Essa violência não se manifesta apenas no âmbito privado, já 
invadiu os espaços públicos, veículos de comunicação em massa (TV, rádio, 
internet) e até órgãos públicos (MULHOLAND, PIRES, 2012, p. 19-20). 

 
Os programas de humor satirizam os sacerdotes nos programas de humor e 

entretenimento, colocam em xeque as práticas religiosas dos pretos velhos e fazem 

escárnio e chacotas. O Pai Samuel muito bem observou quando da entrevista realizada, 
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o sacerdote lembrou a forma desrespeitosa como é tratado os pretos velhos da Umbanda 

nos programas televisivos:  

 
[...] Mas tende a levar por esse lado de comedia, né? Pega os pretos velhos, 
por exemplo, que são divindades de mais seriedade na Umbanda, né? E 
colocam na comédia, de forma, como se eles tivessem ali pra zombar do 
povo, pra... de forma a enganar, esse tipo de coisa, para o povo ri, né? Eu 
fico, fico muito triste e revoltado quando eu vejo os programas de comédia 
usarem a nossa religião, principalmente os pretos velhos, tá muito comum 
você ver o pai de santo lá incorpora e de repente tá com o cachimbo na boca 
tirando onda das filhas de santo, dos clientes, bebendo [...] entendeu? [...] 
(TATA MUTARUESSY, 2015). 
 
 

Essa luta confrontada no cotidiano dos praticantes das religiões de origem africana com 

caráter de guerrilha urbana não causa nenhum incômodo as autoridades responsáveis 

pelo cumprimento da lei, uma vez que os evangélicos pentecostais agem livre e 

impunemente no combate direto e sistemático aos cultos africanos e os fieis destas 

religiões. Os direitos constitucionais são ignorados pelos órgãos responsáveis pelo 

cumprimento da mesma. Assim se configurando num racismo que chamamos de 

estrutural. Pai Samuel e Pai Bira nos são cabíveis nessas afirmações: 

 
Sempre foi e continua sim, mesmo com todas as conquistas que já temos, 
mas a gente ainda não temos os direitos iguais como diz na constituição 
brasileira. Por exemplo, na Bahia que é o principal estado que concentra mais 
terreiros de Candomblé... né? Aonde é mais conhecido, lá constantemente 
terreiros são invadidos... por grupos que se dizem religiosos, né? E lá eles 
pegam, tocam fogo, ameaçam [...] Mas lá na constituição brasileira tem 
dizendo: que é inviolável o direito de culto e, e é, e é segurado, né? O espaço, 
né? O local sagrado. Lá na constituição tá falando disso [...] Mesmo sendo 
comum os terreiros, não se é feito realmente que tá, tá na lei (TATA 
MUTARUESSY, 2015). 

A lei tá aí e... nos protege entre aspas, porque assim... essa situação de que a 
agente faz a denúncia e nada acontece e diz que prende e a pessoa vai presa e 
coisa e tal, não acontece nada (PAI BIRA, 2015). 

 
O descaso com essas ações e a impunidade leva consequentemente o fortalecimento dos 

preconceitos e da impunidade e aumento da intolerância. Assim: 

 
Apesar da igualdade religiosa, percebe-se que alguns grupos sociais 
continuam satanizando e desrespeitando as religiões de matriz africana. Onde 
há desrespeito (aos fieis, aos rituais, sacerdotes e casas religiosas), agressões 
e violências de qualquer tipo, há intolerância religiosa. Cabe ao poder público 
coibir atos e posturas de intolerância religiosa, nas suas diversas 
manifestações, em qualquer espaço da sociedade brasileira (MULHOLAND, 
PIRES, 2012, p. 19). 
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Sob a ótica dos neopentecostais o simples fato de uma pessoa ser de pele escura, ter 

fenótipos africanos já se torna alvo da ação catequizadora exacerbada e descontrolada 

desses “filhos de Deus”. Segundo os neopentecostais esses afro-brasileiros têm 

predisposição a serem seguidores do mal e para garantir sua salvação e abandono do 

mal é necessário passar por uma verdade e purificação dada aos agentes cristãos. Neste 

caso, ser negro é sinônimo de umbandista e candomblecista e, consequentemente, ser do 

mal e seguidor do demônio (JESUS, 2003). 

De acordo com o autor essas práticas degradantes e aviltantes supracitadas são motivos 

que incitam uma contra ação. Ou seja, o surgimento de reações à intolerância religiosa 

dos pentecostais e neopentecostais são respostas à forma destes tratarem o Candomblé e 

a Umbanda. Jesus (2003) ainda ressalta que nos anos de 1980 os atos esses atos racistas 

se manifestavam com muito mais fervor na materialização das suas violações de direitos 

e também contra os locais sagrados da religião de matriz africana e afro-brasileira e 

também contra os seguidores e simpatizantes.  

Retomando as experiências dos anos 1980 e as intolerâncias religiosas a mãe Maria de 

Xangô descreve casos de desrespeito e manifestações extremistas para com as casas de 

culto, ao mesmo instante ela faz uma comparação com os tempos atuais e a maior 

liberdade que se tem quando comparada a 3 décadas atrás: 

 
Muitas vezes a gente não tocava, por causa de pedras, gente invadindo as 
casas... existia muito de primeiro, hoje não existe mais não. Na casa de meu 
pai de santo, uma vez um homem derrubou a porta... foi de facão. Hoje em 
dia a gente... olha eu hoje... eu dou uma festa de porta aberta... mas vá dá de 
primeiro pra ver se dava, dava não (MÃE MARIA).  

 
Mãe Maria continua fazendo uma comparação entre os avanços, mesmo em pequenas 

proporções, nos dias atuais com relação aos tempos passados vivenciados por ela na sua 

juventude e tempos de iniciação na religiosidade: 

 
[...] Mas mudou muito... mudou muito pra gente, hoje em dia você... um de 
nós só num sai a rua pra fazer um... um... cortejo [Se refere a Caminhada Pela 
Liberdade Religiosa] [...]mas de primeiro um aluno não podia vim e dizer... 
ser filho da gente chegar numa escola daquela e dizer que meu pai é espírita 
ou minha mãe é, era expulso  da escola [...] (MÃE MARIA). 

 
Impera uma violência que muitas vezes fica esquecida ou não se tomam as devidas 

proporções de combate pelo poder público. O poder público e as forças legais que 



185 

 

deveriam combater este tipo de ação e atitude de violação de direitos e de agressões 

físicas e verbais, das quais vem sofrendo a população praticante de religiões tradicionais 

de matrizes africanas, não demonstram preocupação necessária para coagir essas 

atitudes violentas, pois, é a manifestação do racismo no seu grau mais elevado, que 

chega a atos extremos. Diversos relatos são encontrados, entre terreiros depredados, 

invadidos e com seus artefatos sagrados sendo quebrados, isso são fatos que não se 

mantiveram apenas em décadas passadas, mas se mantêm até os dias atuais. Apesar da 

caminhada que ocorre todos os anos ainda faltam muitas ações e atitudes para que se 

tenha realmente uma cidade e uma população caririense que respeite a diversidade 

religiosa. 

As incursões feitas pelo cristianismo dogmático e insensato vêm destruindo as raízes 

culturais da África. Com um ideal de modernidade e civilização, os evangélicos e 

católicos veem a África e sua sociedade como atrasadas e bárbaras. Afirmando que a 

forma de vida, as culturas e as religiões africanas são atrasadas, insipientes e ineficazes, 

uma vez que a única “verdade é a de Cristo”, ou seja, as religiões idealistas cristãs são 

as únicas que podem salvar o povo africano do mal que assola seu território e sociedade 

(JESUS, 2003). 

Tal divulgação e propagação é fruto do racismo estrutural na forma de ver as religiões 

africanas e os elementos da cultura negra. As ponderações pelo viés da religiosidade são 

sempre voltadas para a questão de um maniqueísmo em que as religiões de base africana 

sempre estão enquadradas como representadoras do mal, sobre a Umbanda e o 

Candomblé foram construídos estereótipos representativos do demônio.  

Nesse sentido, Maria expõe o olhar alheio sobre a religiosidade e as formas 

discriminatórias sob o qual eram vistos os praticantes e sacerdotes da religião. As 

práticas de umbandistas e candomblecistas sempre foram e continuam sendo vistas 

como coisas do mal, e frequentadores vistos como quem busca fazer maldade para com 

outras pessoas. Toda via, a entrevistada revela que essa é uma concepção de atos 

discriminatórios e racistas, pois não representam as atitudes e manifestações religiosas 

do povo praticante da religião de matriz africana: 

 
Porque eles botavam na cabeça que o... a gente aqui o espiritismo, o 
Candomblé, Umbanda era só fazer o mal, eles achavam que tudo isso que a 
gente fazia aqui... se você entrasse na minha porta, era só pra fazer mal, como 
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eles... Quando eu cheguei aqui... os vizinhos num entrava na minha casa, não, 
porque se ele entrasse os outros já achavam que ele vinha pra fazer o 
macumba pra eles, entendeu? [...] Comecei conversa com eles que isso aqui é 
uma porta como outra qualquer, eu não tava aqui pra fazer o mal pra ninguém 
[...] (MÃE MARIA, 2013). 
 

A sociedade não atenta para as condições as quais são colocadas os sacerdotes dessas 

religiões, ações humilhantes para com estes praticantes são vistas como algo simples, 

perseguições às crianças em escolas, proibições de entrarem em lugares públicos, 

depredações aos seus locais de culto, são práticas ignoradas pelo poder público 

responsável para manter o direito de liberdade religiosa (JESUS, 2003; CUNHA Jr., 

2007).  

A sacerdotisa retoma as dificuldades para tocar ou realizar um ritual e a necessidade de 

se ter uma autorização. Diante disso, questionamos: há a necessidade de pedir 

autorização no caso de se realizar uma missa na igreja católica ou um culto no templo 

evangélico? E inferimos que assim se manifesta o racismo estrutural contra a prática 

religiosa afrodescendente, quando para se praticar uma manifestação religiosa há a 

exigência por parte das autoridades para tal prática, do contrário a casa seria invadida ou 

haveria a exigência de se parar o culto, pois, segundo as autoridades, estava 

incomodando e causando transtorno à calmaria e ao silêncio.  

 
Antes dessa caminhada a gente... sei lá, a gente vivia aqui com... quando a 
gente ia tocar... eu sempre pago uma federação por causa disso, que quando 
você ia dá uma festa, você tinha que tirar uma licença na delegacia né? Pra 
que eles... um alvará, que era pra puder não ser perturbado por eles na porta 
né? Eles chegarem com aquela moral toda na porta... quer dizer, pra evitar 
uma confusão com eles [...] mas nunca tive problemas com eles, mas sempre 
tive medo de passar uma vergonha dessa [...] (MÃE MARIA, 2013). 

 
E continua quando indagamos acerca de informações de outras pessoas que em muitas 

outras casas foram invadidas e tiveram a polícia presente solicitando que se parasse a 

realização do culto. Informa nossa pesquisada: “Aconteceu... muitas casas...teve uma 

vez... Sim!” (MÃE MARIA, 2013). 

Agressões verbais são práticas corriqueiras para com os sacerdotes. Ações essas postas 

em prática, com mais frequência pelos evangélicos pentecostais e os neopentecostais, 

entendidas como purificação dos lugares e das pessoas do mal, não fazendo a população 

e as autoridades perceberem que esse tipo de atitude caracteriza atos racistas e sujeitos a 
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serem enquadrados na lei que pune com prisão e sem direito a fiança (JESUS, 2003; 

CUNHA Jr., 2007).  

 
 

6.3 Movimento e a resistência continuam: Caminhadas Contra a Intolerância 
Religiosa ou Pela Liberdade Religiosa nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 
conquistas e mudanças na sociedade 

 
Essa é minha última fala: vamos lutar, vamos 
lutar todos juntos e vencer o preconceito racial e 
religioso. 

Pai Bira 

[...] Mas eu brigo, guerreio mais eles hoje, mas 
com educação porque, baixaria não vai levar 
você a nada né? [...]. 

Mãe Maria 

Inicialmente é importante frisar que nessa discussão traremos uma análise acerca do que 

é e como se organizar o conceito de movimento social para somente depois destacarmos 

as caminhadas pela liberdade religiosa em Juazeiro do Norte como espaço de luta e 

conquista. Ou seja, refletir que esse movimento no interior do Cariri que atrai 

espectadores e expectadores de toda a região é um movimento social de luta pela busca 

de direitos. Portanto, a priori teceremos uma compreensão trivial das literaturas que 

discutem a temática e em seguida demonstraremos, a partir das falas do povo de 

terreiro, a caminhada como espaço de reivindicação de direitos. Feitas essas 

considerações iniciais partiremos para a análise teórica que busca edificar um conceito 

sobre o que é Movimento Social. 

O conceito de Movimento Social não é singular, não é possível falar em movimento 

social, mas sim em movimentos sociais, este não cabe em via única e muito menos 

universalizá-lo em um único modelo. Contudo, existem pontos cruciais que transcorrem 

a ideia do conceito, como: 1) os agentes sociais que, mesmo com suas diferenças, fazem 

parte da ação coletiva que, consequentemente, produz uma unidade, embora, esta, por 

sua vez, não se deva ser confundida com o homogêneo; 2) algo comum que move a luta 

e as ações e, por fim, 3) o desejo de mover-se que parte da individualidade instigada 

pela conjuntura vivida e consolidada pelo envolvimento com outros agentes numa 
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relação de reciprocidade (MELUCCI, 2001; SOUSA, 2006; CARDOSO, 1987, 

DOMINGOS, 2012). 

O diálogo entre os agentes sociais garante a organização do grupo que em movimento 

levam-nos a lutar por algo de comum interesse. Têm a perspectiva de uma vida melhor, 

mesmo que esta se apresente como distante, mas sua conquista é imaginável. Assim, 

segmentos sociais organizados levam a crença na possibilidade da conquista dos direitos 

(MELUCCI, 2001; GOHN, 2003; GOHN, 2006; SOUSA, 2006, DOMINGOS, 2012).  

Destarte, podemos firmar que movimento social não é simplesmente um conjunto de 

pessoas sem fim e sem objetividade, não é apenas e unicamente concentração de 

pessoas que desejam apenas “vandalizar”, como é colocado no senso comum. 

“Mobilização social existe quando pessoas em um determinado contexto sócio-histórico 

se unem em prol de um mesmo objetivo, se reúnem visando a conquista de direitos” 

(DOMINGOS, 2012, p. 146).  

O domínio, as ofertas e as regras criadas não são suficientes no que toca as reais 

necessidades e anseios gerados pelo desequilíbrio erigido pelas relações sócio-

históricas. As repostas dadas pelos grupos dominantes não estão em condições de 

completar essa real desproporcionalidade exigida por grupos que possuem fins diversos. 

(MELUCCI, 2001). Acreditar na naturalidade das disparidades em algumas ocasiões 

conforta e em outras não, então, as insatisfações com relação às incertezas e as certezas 

instigam o agir dos movimentos (SOUSA, 2006). 

Como é notável nessa tentativa de construir um conceito, ou será que podemos dizer 

desconstruir conceitos, a mobilização pode ser entendida como uma ação que possui um 

objetivo pré-definido, um propósito comum. Segundo Sousa (2006) movimento social 

pressupõe uma convicção coletiva que visa à edificação de um projeto para o futuro, 

exige uma dedicação contínua e, também, podem ser esclarecidos pelas dúvidas e pelas 

indeterminações, na medida em que se reconhece uma realidade que nega a participação 

e direito de todos.  

Os acontecimentos, que perpassam as relações sociais perceptíveis ou não, se concebem 

na organização da sociedade integrando ou não os cidadãos. Em algumas ocasiões se 

entrelaçam, em outras se desmembram, sem perder o ponto comum que garanta sua 
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reestruturação no contexto tempo espacial. De tal modo, esses eventos são suscitações 

que levam os sujeitos históricos a buscar um ideal construído como garantia de uma 

vida melhor. Mudanças de paradigmas ocorrem num vai e vem frenético de idas e 

vindas, de velhas e novas ideias, e os reflexos atingem os atores sociais e estes por sua 

vez agindo sobre a própria estrutura instigante, numa relação de mutualidade entre o 

agente e o próprio contexto histórico. Concepções exatas e ideais de vida vistas como 

verdadeiras são transformadas numa pura e clara modificação estrutural (SOUSA, 

2006).  

De acordo com Sousa (2006) na sociedade atual, repleta de diferenças, é possível 

conjecturar que os movimentos sociais garantem: 1) o mínimo de universalismo; 2) 

valorização dos princípios de coexistência de grupos postos as margens da sociedade; 3) 

participação de forma direta, isto é, pela força de reivindicações, expressando o pensar. 

Todavia, a ação coletiva do movimento pressupõe uma vasta atuação sincrônica entre 

diversas partes que compõe o todo. Na ambiência do movimento “a palavra de todos 

tem o mesmo valor, independente de sua escolaridade, de seu contexto, de suas opções 

de vida. A organização se dá a partir e por interação” (SOUSA, 2006: 103).  

“A exigências e articulações dos movimentos foram dados como respostas aos 

elementos circunstanciais” (DOMINGOS, 2012, p. 146 - 147). Novas vivências são 

criadas em contraposição aos valores preestabelecidos que, por conseguinte, eram 

apresentados, pelo grupo dominante, como ideal para aqueles que estavam excluídos. 

Em todo percorrer da história as ações coletivas foram e continuam sendo mal 

interpretados, porém, ao contrário do que parece, os movimentos sociais têm empenhos 

comuns, lutam, organizam-se e buscam negociações e espaços sejam simbólicos ou não. 

Os excluídos, na tentativa de reverter o poder, tornam-se grandes empecilhos para os 

grupos dominantes, na angariação de direitos. Atuando por todos os meios utilizam-se 

de elemento sócio-culturais que também têm grande potencial transformador (GOHN, 

2003; MELUCCI, 2001; SOUSA, 2006).  

A participação na mobilização social é escolha e isso implica um ato de liberdade, essa 

inserção é instigada pela dissintonia que ocorre entre perspectivas almejadas e as 

recompensas e que ambas não são concretizadas. A não efetivação das expectativas 

provoca a frustração que, por conseguinte, produz uma resposta coletiva em termos de 
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investida, na tentativa de conquistar as aspirações. As ofertas e as regras criadas não são 

suficientes no tocante as reais necessidades e anseios gerados pelo desequilíbrio erigido 

pelas relações sócio-históricas. As respostas dadas pelos grupos dominantes não estão 

em condições de completar essa real desproporcionalidade exigida por grupos que 

possuem fins diversos (MELUCCI, 2001). Acreditar na naturalidade das disparidades 

em algumas ocasiões conforta e em outras não, então, as insatisfações com relação às 

incertezas e as certezas instigam o agir dos movimentos (SOUSA, 2006, DOMINGOS, 

2012). 

Cada movimento é um sistema de ação coletiva a qual é consequência de desejos 

aspirados, recursos e limites, isto é, uma direção acabada que se edifica por meio de 

vinculações que ocorrem na estrutura social. As relações de divergência ou 

convergência dentro de um espaço permitem, de uma maneira ou de outra, a ação do 

movimento. Os seres humanos são as engrenagens que movem e constroem a sua 

própria ação através de investimentos constituídos numa relação intrínseca com a 

sociedade (MELUCCI, 2001, DOMINGOS, 2012).  

Destarte, é notável que a mobilização possa ser entendida como uma ação que possui 

um objetivo pré-definido, um propósito comum. O movimento social pressupõe uma 

convicção coletiva que visa à edificação de um projeto para o futuro, exige uma 

dedicação contínua e, também, pode ser esclarecido pelas dúvidas e pelas 

indeterminações, na medida em que se reconhece uma realidade que nega a participação 

e direito de todos. Os acontecimentos, que perpassam as relações sociais, no nosso caso 

específico questões raciais e religiosas, perceptíveis ou não, se concebem na 

organização da sociedade integrando ou não os cidadãos. Em algumas ocasiões se 

entrelaçam, em outras se desmembram, sem perder o ponto comum que garanta sua 

reestruturação no contexto tempo espacial (SOUSA, 2006; DOMINGOS, 2012).  

A omissão por parte daquele que deveria assistir e garantir o direito do outro, o Estado, 

em relação às questões sociais, e neste caso questões raciais e religiosas, leva as 

carências de grupos e consequentemente induzem à invocação do direito ao exercício da 

cidadania. Logo, os movimentos vão se caracterizando como entidades propositivas, de 

resistência e luta. Participação e controle constituem a dupla dimensão da ação coletiva. 
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Os aparatos institucionais são pontos nevrálgicos do processo de democratização e esta, 

por sua vez, leva a instrumentalização da sociedade na busca de direitos. 

Portanto, de forma analógica podemos entender o surgimento dos movimentos sociais 

negros no Brasil, como expomos de forma introdutória anteriormente, e em particular 

em Juazeiro do Norte e em Crato51. Em busca de construir a liberdade religiosa, o 

direito a igualdade e a diversidade, em termos étnico-raciais. É esse contexto que 

surgem as caminhadas na cidade contra a intolerância religiosa e objetivando pôr em 

prática o que está na lei, mas que não é concretizada. De forma similar a quaisquer 

outros movimentos sociais é que os terreiros se organizam para mostrar que existem e 

que devem ter os mesmos direitos que as demais religiões. Os sacerdotes da Umbanda, 

do Candomblé e de outros movimentos sociais, não necessariamente, da religiosidade, 

vêm em busca de meios para combater a intolerância religiosa, o racismo, as 

discriminações e os preconceitos raciais, porém, cada um constituído com suas 

particularidades e identidades próprias. Vão criando artifícios na tentativa de eliminar as 

ações aviltantes que põem às margens esses sujeitos sócio-históricos. Já que: 

 
A Constituição brasileira assegura o pleno exercício da liberdade religiosa 
através de uma série de dispositivos que tratam de temas específicos relativos 
a este direito fundamental [...] Assim, a Constituição dispõe que “é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias” (art. 5°, VI) [...] e que “ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política [...]” 
(MULHOLAND, PIRES, 2012, p. 16). 

 
E é com intuito de manter a liberdade, o direito à prática e à afirmação de ser das 

religiões de base africana, que as Caminhadas Contra a Intolerância Religiosa ou Pela 

Liberdade Religiosa vêm ao seio social pronunciar que elas existem no contexto local e 

que merecem ter o respeito, assim como, as demais religiões. É um grito pela liberdade 

e pelo desejo de reconhecimento da diferença e respeito pelo outro. Esse ato de 

manifestação é algo que é compreendido pelo povo praticante da Umbanda e do 

Candomblé, o que é expressivo na fala dos entrevistados. Assim, revela o sujeito 

                                                            
51 Para entender melhor Movimento Negro em Juazeiro e Crato ver: DOMINGOS, Reginaldo Ferreira; 
DA SILVA, Joselina. Vontade de liberdade e de cidadania: Movimentos sociais negros em Juazeiro do 
Norte e Crato. p. 145 – 167. In: BARRETO, Maria Aparecida Santos Corrêa; ANDRADE, Patrícia 
Gomes Rufino; CUNHA JUNIOR, Henrique; RODRIGUES, Alexsandro (Orgs). Africanidade(s) e 
Afrodesccendência(s): perspectivas para a formação de professores. Vitória – ES: EDUFES, 2012. 
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pesquisado: “estavam disposta a fazer alguma coisa contra esse ato de intolerância [...] 

então foi aí que tiveram a ideia junto com o grupo, é... com o movimento negro de fazer 

essa caminhada” (TATA MUTARUESSY, 2015). 

E continua o entrevistado afirmando a necessidade da caminhada revelar para sociedade 

caririense à existência das práticas religiosas tradicionais de matrizes africanas, o que 

podemos afirmar isso é um grito de liberdade:  

 
[...] Então, acredito que a caminhada fez com que a gente de Candomblé 
tivesse a ousadia de dizer: não, não sou católico, não sou cristão, também não 
sou ateu, nem espírita, né? Eu tenho uma religião e essa religião é o 
Candomblé, é a Umbanda, né? E Não tenho porque ter vergonha. Eu acho 
que foi, foi sim uma revolução, né? [...] (TATA MUTARUESSY). 

 
Pois a liberdade de credo deve ser respeitada e, por outro lado, ultrapassar as ações 

racistas e construir uma nova concepção de religiosidade no Cariri requer atitudes por 

parte da população praticante de religiões de matriz africana, uma vez que: 

 
A liberdade de crença não se restringe apenas ao direito de ter uma crença, 
como algo interno, como um direito de acreditar em algo. Uma liberdade 
assim compreendida não precisaria ser tutelada pelo Direito. A liberdade de 
crença significa então o direito de exprimir, de externar uma crença, e de se 
autodeterminar a partir dela. A liberdade de culto também representa uma 
forma de manifestação exterior da religião professada, mas voltada à prática 
de atos próprios da religião (MULHOLAND, PIRES, 2012, p. 16). 
 

Como viemos colocando, de forma análoga é que emergem na sociedade caririense as 

Caminhadas de combate a manifestações racistas para com as religiões afrodescendentes. 

As ações realizadas pelos sacerdotes vão além do espaço religioso, o ato de resistir por 

parte dos terreiros ultrapassam as fronteiras dos lugares de cultos chegando às ruas. Essas 

manifestações surgem como uma ação de combate à anulação de direitos, isto é, são atos 

de resistência que têm ocorrido nos últimos seis anos. É um movimento que busca estar 

atento para com qualquer ação de racismo e intolerância religiosa. É-nos conveniente 

uma situação vivenciada pelo pai de santo em uma atuação no espaço escolar e a relação 

com a Caminhada, é relatada abaixo: 

 
Uma vez eu estava dando palestra ao ensino fundamental 1, né? Garotos do 4º 
e 3º ano né? E eu perguntei quem sabia o que era macumba, né? Um garotinho 
pegou e levantou a mão e disse, o garotinho acho que em torno de 8 anos, disse 
que macumba é quando um vizinho pega nosso nome e coloca dentro da boca 
do sapo, né? Na hora eu não sabia se eu ria ou chorava, né? Porque ele tinha 
apenas 8 anos, né? Os adultos ensinaram que a nossa crença é isso aí, pego o 
nome do vizinho e bota na boca do sapo. Então é contra esse tipo de 
preconceito que nos é imposto desde criança que a gente faz essa caminhada. 
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Hoje a caminhada eu já posso dizer de que é algo oficial, de que é algo que, 
que deverá acontecer por muitos anos, até mesmo porque é... não é em 10 anos 
que a gente vencer o preconceito de 500 anos, né? Mas ela está causando 
muitos efeitos, né? Eu acredito que as pessoas, mesmo sem querer, estão 
começando a aceitar a nos ver de branco, a nos ver com os fios de conta, né? 
(TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
As reivindicações trazidas por esse movimento buscam garantir direitos de exercício da 

cidadania os quais são legitimados pela constituição, mas não são concretizados. A má 

compreensão da sociedade sobre as religiões de base africana passada de geração a 

geração é outra atitude que a caminhada e o povo de santo buscam combater junto com 

seus sacerdotes e praticantes. 

Os atos ocorreram nos últimos dias 21 de Janeiro de 2010 e contaram com a participação 

e organização do terreiro Omin Dandereci Mutaleji (casa sob a liderança da mãe Maria) e 

participação do movimento negro – GRUNEC (Grupo de Valorização Negra do Cariri). 

A primeira Caminhada de Combate à Intolerância Religiosa, inspirada na caminhada 

nacional que ocorre no Rio de Janeiro, ocorreu em 2010, dois anos depois da primeira 

caminhada ocorrida no Rio, no Juazeiro foi idealizada pelo terreiro e pelo movimento 

negro acima citados. A cada ano que passava mais pessoas de terreiros e de outros 

movimentos sociais juntavam-se a Caminhada. Outros espaços sagrados de Umbanda e 

Candomblé também se envolvem na organização e na participação no dia do cortejo.  

A repercussão da primeira, destaque na mídia local despertou interesse de realizar a 

segunda, no ano seguinte 2011, com o nome um pouco modificado: Segunda Caminhada 

Pela Paz e Contra a Intolerância Religiosa. Nos anos seguintes, a terceira e a quarta 

denominadas: ‘Caminhada Pela Liberdade Religiosa’, são provas de resistência e 

reivindicações de um grupo que vem sendo marginalizado a mais de quatro séculos. Nas 

caminhadas estiveram presentes ativistas do movimento negro, acadêmicos, professores 

universitários, praticantes, frequentadores da Umbanda e do Candomblé caririense e de 

outras religiões. Foram noticiadas em jornais escritos e televisivos.  

Nesses episódios viam-se entusiasmos de uns espectadores/expectadores e espantos de 

outros enquanto olham mulheres, crianças e homens vestidos com roupas brancas e 

objetos sacros das religiões afrodescendentes. Grupos sobre trio elétrico, sobre carros e 

outros a frente em caminhada, percorrem uma das ruas centrais da cidade de Juazeiro do 

Norte, cidade majoritariamente católica e fundamentada nos ensinamentos do Padre 

Cícero. Algo que não haveria a mínima possibilidade de registrar a poucos anos e muito 
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menos no início do século XX quando já havia registro de religiões de “feiticeiros” e de 

“feiticismo do africano”.  

Mas constatamos com a pesquisa de campo que mesmo registrando a 6ª caminhada, em 

2015, ainda existem relatos de ações racistas e intolerância religiosa como expomos 

anteriormente. Interessante destacar que essas atitudes ocorrem também durante o 

próprio ato, isso é, durante o cortejo se registra tais ações, como nos informaram nossos 

agentes pesquisados:  

 
Eu estive presente em 3 caminhadas, né? E a gente nota os olhares de crítica, 
os olhares de, de medo, algumas pessoas ficam com medo... né? E não chegam 
a gritar, não chegam a falar... nada... diretamente, mas os olhares dizem muita 
coisa... né? Como se tivesse vendo... uma, uma carreta de demônios passando, 
alguns veem assim, veem assim, outros ver como se fosse uma caminhada de 
palhaços, eles ficam rindo, eles ficam zombando, eles ficam imitando as 
danças de forma a, a tirar onda [não levar a sério, manifestar de forma cômica, 
fazer provocações] da gente, né? Logicamente a gente tenta é... ri pra não 
chorar, né? Porque se for enfrentar piora a situação [...] (TATA 
MUTARUESSY, 2015). 

 
[...] Fora da caminhada quando a gente tá... fora do grupo, quando a gente tá 
disperso ali houve alguns tipos de preconceitos sim de ainda assim chamarem 
de macumbeiro, feiticeiros e coisas e tal, não só com o pessoal de minha 
casa, mas com o pessoas de outras casas [...] (PAI BIRA, 2015). 

 
Além dessas revelações de racismo e intransigência, temos que frisar um inusitado e 

triste fato manifestado por um representante da Igreja Católica quando agrediu pessoas 

com insinuações erguendo dedo médio para alguns participantes, na 4ª caminhada no ano 

de 2013, que é lembrado por todos os nossos entrevistados: 

 
[...] Mas assim, no, no percurso, durante o percurso pessoas sofreram 
agressões, inclusive teve agressão de um padre, né? Que fez gestos obscenos 
[erguendo dedo médio, num gesto de imoralidade e desrespeito] pra uma 
senhora que tava na, nessa caminhada, que participava né? Que participava 
da caminhada, uma yalorixá e... [...] (PAI BIRA, 2015). 

 
Mãe Maria também pontua o problema, mas prefere não aprofundar, o que nos faz 

entender o seu não aprofundamento por uma série de razões como, por exemplo, causar 

mal estar por presenciar as atitudes com sacerdotisas antigas da religiosidade52. Ela 

ainda destaca que após a ação do capelão militar houve receio de pessoas participarem 

da caminhada. Havia um número crescente de adeptos na caminhada a cada ano até o 

                                                            
52 O fato aconteceu no ano de 2013 na 4ª Caminhada Pela Liberdade Religiosa, a repercussão nas redes 
sociais fez com que o capelão pedisse desculpas pelo acontecido. Ele admitiu ter cometido erro e pediu 
“perdão a todos”. 
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caso de racismo manifestado pelo capelão militar do batalhão da cidade de Juazeiro, 

manifestando seu ódio e racismo com um dedo médio erguido e direcionado as 

manifestantes que seguiam para a caminhada, que ironicamente tentava descreditar o 

movimento e as pessoas integrantes do Candomblé e da Umbanda. E ao mesmo instante 

que fala das desistências de algumas pessoas ela assume o desejo de continuar, de não 

desistir diante das situações adversas, o que podemos comparar com o que os autores 

falam do desejo de mudar a realidade, desejo esse emergido dos sujeitos e colocado em 

ação num movimento coletivo, caracterizando assim como movimento social: 

 
Eu achei mais pouco esse ano... achei, depois do acidente [se referindo ao fato 
do padre] que aconteceu as pessoas se afastaram mais, mas sempre 
aumentando, assim, pessoas... sempre foi aumentando, sempre. Existe, é... às 
vezes você... tem hora que dá vontade de você dizer assim: vou pará, não 
quero mais, mas tem muitas coisas na vida que você não tem querer... é essa 
lida pra mim, já que comecei agora vou até o fim. Se um dia quando eu não 
puder mais eu passo pra outro, mas tem que continuar, né? (MÃE MARIA, 
2013). 

 
De forma similar a mãe Maria, com indignação e tristeza, se manifesta o Tata Samuel 

quando lembra o fato colocado acima por Pai Bira e Mãe Maria.  

 
Mas o fato que mais chama a... atenção, e eu acredito que, que quem estava 
na caminhada e que ficou sabendo, quem pertence a religião afro ou, ou esses 
de movimento afro jamais vai esquecer, foi na caminhada que eu não fui, 
numa das, das caminhadas que eu não fui, acho que foi a 3ª ou a 4ª, né? E que 
é... quando aconteceu o ato postaram no facebook que eu aqui em casa dentro 
do terreiro... senti, não sei se a mesma dor, mas uma dor muito forte ao saber 
do fato, né? Em que quando as mães de santo inclusive das mais antigas do 
Cariri, tavam chegando próximo ao mercado central da cidade né? Um 
sacerdote, que se diz cristão e militar né? Surtou ao ver as mães de santo, ao 
ver a caminhada, o povo vestido de branco e pedindo tolerância, pedindo 
respeito, né? Então ele surtou e de repente começou a dá, o que a gente 
chama de ‘pitoco’ aqui no Nordeste né, pras as mães de santo e pedindo pra 
ninguém dá atenção e não tirarem fotos porque é... aquelas é... pessoas que 
tavam na caminhada eram do demônio... algo desse tipo, né? Então isso ali 
pra mim, não estava presente, não foi diretamente contra o Samuel, mas eu 
senti uma dor profunda e ainda trago isso... é no meu corpo, na minha 
memória, no meu coração, na minha fé. Primeiro porque era um sacerdote de 
outra crença ou não, mas era um sacerdote, segundo porque era um militar, 
ou seja, um representante de dois órgãos, de dois grandes órgãos, né. E assim, 
como ele representa, ele, ele faz parte de um órgão religioso ao fazer isso ela 
está, ele está ensinando as pessoas que frequentam a igreja dele a fazer a 
mesma coisa, né verdade? Então, pra mim assim é uma coisa que eu jamais 
esquecerei [...] (TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
Embora o sacerdote também revele sua intenção de manter a luta e buscar o direito 

negado, ele aponta a importância da luta que nos movimentos sociais é essência da 

existência e da concretização do direito negado. Germinam palavras de luta e resistência 
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no Tata Samuel, porém, com respeito ao outro, em sintonia com Pai Bira, com Mãe 

Maria, em falas anteriores, e todos, em suas falas, em consonância com as afirmações dos 

autores que descreveram o que é movimento social: 

 
Eu acho que é isso, a, a gente não pode lutar é... contra uma intolerância 
sendo intolerante, né? Não pode, é, é, não podemos devolver a violência, né? 
A gente não tem que pregar algo diferente, temos que pregar o que a gente 
quer, o que a gente precisa (TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
Projetos que propõem o combate às práticas racistas entendem que o reconhecimento da 

importância das religiões africanas só será possível a partir do momento que o restante 

da sociedade tenha a oportunidade de conhecer minimamente o que é, como funciona, 

sua a origem e sua organização (JESUS, 2003). Nesse viés, o conhecer melhor a 

religião, trazer a rua aos olhares alheios a Umbanda e o Candomblé permitiu uma 

melhor compreensão sobre a religiosidade, assim notamos quando indagamos o 

sacerdote sobre o tratamento da população para com o pessoal de terreiro, antes e depois 

da Caminhada Contra Intolerância Religiosa, o Pai Bira (2015) nos responde destacando 

o avanço no combate ao racismo após esse ato político: 

 
Eu acho que houve muita mudança, por exemplo, as nossas vestes 
incomodavam as pessoas quando a gente ia no shopping, no restaurante, em 
locais público, incomodava e hoje, eu acho que se adaptaram melhor, hoje as 
pessoas tem mais... abertas, recepciona normalmente, pelo menos não, não 
somos mais expulsos dos lugares né? Então temos uma recepção melhor, 
pode se ver que tem uma recepção melhor, curiosidade das pessoas em 
conhecer, saber melhor antes de falar, hoje assim... não, não pra vim 
participar do terreiro, mas somente pra saber conhecer né? Antes num tinha 
essa abertura talvez, que achavam, achavam que ao entrar no terreiro iam 
pegar alguma coisa e hoje não fizeram que poder participar, pode perguntar, 
em uma aceitação melhor a cidade hoje. Acho que foi muito importante essa 
caminhada, pra esse ponta pé aí, de as pessoas compreenderem, saber que 
somos seres humanos, enfim, é... hoje tá... tá bem melhor, aí não tá 
totalmente bom porque ainda há muito preconceito, mas tá bem melhor (PAI 
BIRA, 2015).  

 
Logo, a saída é levar o conhecimento da cosmovisão africana ao restante da sociedade. 

Esse tipo de atitude traz à tona o quanto é importante, na construção social e cidadã, as 

religiões de matrizes africanas e que essas são, merecedoras de respeito incondicional. 

Atuando na expectativa do benefício comum da liberdade de culto e da valorização 

teológica sem distinção de origem. O movimento social das Caminhadas pela Liberdade 

Religiosa que ocorre em Juazeiro, nos últimos seis anos, busca mostrar para a sociedade 

a importância da religiosidade para a manutenção de um grupo. As identidades de 

grupos específicos são superadas e assumem um plano comum identitário e vários 
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grupos e jovens compõem o movimento pela liberdade de religião. O sacerdote Samuel 

destaca em sua fala: 

 
Isso aí é uma conquista, é algo que dá mais acesso pra gente, né? Não só as 
religiões afro estarem ali na caminhada, até mesmo porque não é uma 
caminhada religiosa somente do Candomblé, é uma relig, é uma caminhada 
de todas as religiões pra pedir respeito, né? Não apenas para a gente de 
Candomblé, né? Então alguns grupos de jovens fazem parte da caminhada e 
tão lá, né? Assumindo que tão lá pra pedir respeito, né? Não vão com traje de 
Candomblé, vão com roupas comuns, mas de branco inclusive, né? Pedindo 
paz entre as religiões, certo? Então assim, as pessoas tem que entender que 
nós de Candomblé e nós de Umbanda não temos nada contra a nenhum grupo 
religioso, até mesmo porque se formos ter a gente vai aumentar mais ainda a 
intolerância, mais ainda o preconceito que a gente mesmo sofre, né? Então 
temos que pedir é... respeito não somente pra nós de Candomblé, mas pra 
todas as crenças, né? [...] Eu acho que mudando é, é, conseguindo respeito 
para as religiões afro, junto vamos conseguir para as outras religiões também, 
né? [...] A gente ver que o Candomblé e Umbanda são os principais alvos do 
preconceito no Brasil, né? (TATA, MUTARUESSY, 2015). 

 
Como observamos na discussão dos referenciais que nos fundamentaram acerca do 

conceito de movimento social, este possui objetivo e por esses objetivos fazem seu ato 

de luta. Assim, podemos perceber no que se refere à Caminhada religiosa, o anseio de 

poder manifestar sua religião e afirmar sua existência perpassa o desejo daqueles que 

fazem parte da Umbanda e do Candomblé e o movimento se efetiva quando ele age e 

conquista seus direitos. E, mediante a luta, direitos foram conquistados, mesmo que 

ainda se tenha muito o que conquistar. Nossos entrevistados nos revelam os espaços 

conquistados e direitos antes negados agora garantidos pela força da Caminhada, 

mesmo que modestamente:  

 
Creio eu que sim, eu... pra mim ajudou muito, eu não sei os outros porque... 
mas olhe... antes de eu sair... antes da gente fazer essas caminhadas, nem as 
faculdades convidavam ninguém pra dá palestra, hoje você ver que eles ligam 
pra gente dá palestra com eles, eles vem pra qui... vem pra qui... ou então a 
gente vai, hoje as faculdades é porta aberta para o Candomblé e pra 
Umbanda, hoje eles já procuram a Umbanda também. E antes deu botar esse 
povo na rua muita gente dizia... chegava... chega pra mim e dizia que não 
sabia que existia Candomblé e nem Umbanda dentro de Juazeiro, achava que 
só existia o catolicismo é por isso que eles não queriam... que a gente fizesse 
isso, porque o catolicismo sempre prevaleceu aqui dentro de Juazeiro (MÃE 
MARIA, 2013). 
 
Tem mudado bastante, né? A visão é... da polícia, por exemplo, em relação as 
nossas crenças, né? Até bem pouco tempo atrás era totalmente marginalizada, 
né? Então a gente não tinha direito não, tava tocando tambor já tava errado, 
tem que pará o tambor. Hoje eu acredito que por a gente tá mais por dentro 
dos nossos direitos, né? (TATA MUTARUESSY, 2015). 
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E continua nosso entrevistado tratando acerca das conquistas a partir da Caminhada 

Religiosa: 

 
Eu acho que... a caminhada fez uma revolução também quanto a isso, né? O 
olhar do poder público. Primeiro porque eles tão sabendo que existe 
Candomblé, né? A sociedade tá sabendo que no Cariri tem Candomblé, tem 
Umbanda, né? E que as pessoas, e que não é só um ou dois, existe um grande 
grupo, né? Que tava escondido... né? Que tava escondido, né? Tava 
escondido, que não tinha, não buscavam seus direitos, né? Então eu acho que 
o órgão publ, os órgãos públicos ao saber que existe Candomblé, começou a 
se preocupar, né? Com a cobrança que a gente tava começando a fazer na 
época da caminhada, né? Eu acho que a primeira caminhada foi um impacto 
grande para o Cariri, né? e tem sido cada ano, porque tá ficando cada vez 
mais forte, cada vez maior e cada vez mais organizada [...] está sempre 
aumentando. Então mais pessoas tão sabendo que o Cariri não é só católico, 
né? E que nós não somos minoria nenhuma quando tou falando isso, nosso 
número é, é grande, né? Agora o que acontece é que o que acontecia antes 
vivia escondido ou por causa do catolicismo, ou muito usam até a palavra 
espírita [...] Então a maioria dos umbandistas e candomblecistas fala que é 
espirita pra não assumir realmente que é da macumba, né? Então tá mudando 
[...] (TATA MUTARUESSY, 2015). 

 
Coisa que antes da Caminhada era utopia na verdade, né? Eu ser convidado, 
por exemplo, pra dá uma palestra na faculdade [...] que é um dos órgãos mais 
católicos, um dos órgãos de ensino mais católico que tem aqui, aqui, no, no, 
no Juazeiro... é uma mudança, né? Tudo bem, num sei como é, como é que 
foi dá direção da escola ou da faculdade, mas eu fui pra falar só sobre o, o 
Candomblé, fui trajado de candomblecistas e fui muito bem recebido lá, né? 
Talvez há 10 anos atrás isso fosse impossível. Porque quando eu fala pra 
pessoas que isso aconteceu as pessoas nem acredita. Porque quem conhece o 
órgão lá né? Diz que, que acha muito estranho isso ter acontecido, né? Então 
receber convite de, de universidade, de escola pra gente falar na nossa crença, 
né? É uma mudança muito grande, né verdade?! (TATA MUTARUESSY, 
2015). 

 
Mãe Maria também descreve momentos de participação em faculdades e a conquista em 

espaços que antes eram negados aos praticantes das religiões tradicionais de base 

africana. Indagamos se a caminhada influenciou nesse processo de identificar para a 

sociedade, de forma clara, os terreiros. A sacerdotisa continua em sua exposição e 

retoma a questão do racismo praticado também por algumas instituições que buscando 

se manter distantes de algum tipo de envolvimento com o pessoal praticante da religião 

tradicional de matriz africana. Fala também da luta e, por conseguinte, da ocupação de 

espaço que é algo bastante representativo e simbólico no processo de combate ao 

racismo, pois, a redefinição de territórios e está em lugares antes negados representa 

uma conquista árdua e “épica” no que se refere a combater o racismo impregnado na 

sociedade caririense. O movimento negro esteve junto no processo de organização e é 

lembrado pela depoente na sua fala. Mais uma vez podemos retomar aos nossos 
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referenciais quando afirmam que os movimentos abdicam de suas identidades e fazem 

um corpo comum no momento de apoiar o movimento pela liberdade religiosa. 

 
Influenciou muito... eles acham que não, mas influenciou muito. Nós aqui era 
muito escondido, ninguém sabia quem era quem aqui, se você saísse... eu 
antes disso... Óh, antes dessa caminhada todo mundo não tinha ido numa 
escola, numa faculdade, em canto nenhum, ninguém sabia, como era que ia? 
Hoje eu faço, hoje eu faço apresentação no memorial, no [nome da 
instituição] [...] fora a caminhada, a primeira que eu fiz, foi a apresentação no 
Crato, no [nome da instituição] do Crato, aí pronto eu comecei, fui, fiz uma 
caminhada no Crato também, aí o [nome da instituição] daqui num queria 
nem saber, porque eles num queriam nem ouvir falar nisso, depois eu 
comecei... quem me aju... quem me deu muita a mão foi o GRUNEC, aí eu 
devo a eles também, que a gente não deve esquecer das pessoas né? [...] Isso 
foram, eles foram se acostumando, hoje o [nome da instituição], [nome de 
outra instituição] tem uma apresentação e chamam, antes eles num queriam 
saber, por isso a caminhada influiu muito... ajudou muito, muito, muito 
mesmo [...] (MÃE MARIA, 2013).  

 
Algo que devemos destacar também é o fato da caminhada influenciar os terreiros de 

Umbanda e de Candomblé colocarem em suas entradas faixa que os identificam como 

espaços sagrados de práticas de religiões tradicionais africanas e isso também é 

lembrado pelos nossos agentes. Não podemos deixar de informar que é algo simbólico 

que reflete a conquista e revela a autoafirmação de um grupo antes negado. Tratando 

sobre as identificações nos terreiros a nossa entrevistada remete que o uso e descrições 

dos nomes dos terreiros foram colocados nas paredes como forma de identificar 

revelando um ato de luta e persistência diante da sociedade racista e que a Caminhada 

contra a intolerância religiosa vem contribuindo para a tomada de consciência da 

população praticante das religiões de base africana e dos sacerdotes que são 

responsáveis pela casa de cultos.  

 
[...] Aí, aí... eles, eles, eles não, como é que diz... eles não botavam o nome 
na rua de seu Candomblé, porque? Por que... acho que por medo, num sei. Aí 
eu fui e botei o nome bem grandão [...] Aí começou um botou o outro botou, 
eu acho que quase todo Candomblé agora tem seu nome [...] Eles tão 
mudando muito, eu acho assim, hoje, às vezes eu vou num terreiro de 
Umbanda, os umbandistas dos mais novos, quando eles me chamam eu vou, 
eu acho que eles tão mudando muito... tão mudando, já bota o nome, quem é 
do santo bota o nome do santo da casa, quem é do caboclo bota o nome do 
mestre dele né? Do caboclo [...] (MÃE MARIA, 2013). 
 

Então entendemos que o fato de se colocar nas paredes dos terreiros de Umbanda e 

Candomblé a identificação e os nomes revela um processo de consciência, luta e 

resistência. Pois numa sociedade racista e de presença massivamente católica e 

evangélica não é fácil tomar tal atitude. Diante dos relatos de depredações, invasões, 
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destruição dos espaços sagrados é uma tarefa difícil e de coragem do povo de santo 

dizer aqui é um espaço sagrado de religiões tradicionais de origem africana, que é isso 

que a inscrição nas paredes dos terreiros fazem, afirmam que num determinado lugar se 

pratica Umbanda ou Candomblé, quando se nomeia, escrito na parede, o nome do 

terreiro e de que nação pertence.  

Muitas dessas reações de combate à intolerância buscam levar à sociedade a 

compreensão que as práticas religiosas de origem africana são manifestações teológicas 

de importância significativa na composição identitária de um grupo. O processo de 

protesto garante a continuidade das práticas culturais e religiosas negras, essas enquanto 

os modelos existentes foram dos padrões estabelecidos se mantém por razão de uma 

prática de luta a qual garante sua permanência.  

Os moldes predominantemente colocados pela conjuntura local de maioria cristã 

determinam, de forma indireta, que práticas devem ser adotadas e praticadas nesse 

contexto. Enfim, as pequenas relações de poderes são determinantes no posicionamento 

de quem vem à tona ou fica ignorado na sociedade. Essa forma de gerir as relações 

sociais, em que alguns grupos são ocultados, eliminam suas possibilidades de cidadania, 

numa sociedade dita democrática a qual deveria permitir a participação de toda e 

qualquer sujeito. Portanto, o ato de resistir, para existir e se manter, é a saída para a 

legitimação e a concretização dos direitos negados.  

Dessa forma percebemos que as manifestações que vêm ocorrendo na região, nas 

cidades estudadas, buscam confrontar, com caráter de movimento social, o racismo que 

se transforma em pleno sincronismo com a conjuntura, reestruturando-se e adaptando-se 

em cada contexto. Essa transformação a que o racismo constantemente se submete faz 

parte da ação de uma sociedade também racista, que cria métodos para a reestruturação 

das ações segregacionistas em acordo com a estrutura social vigente. A capacidade de 

modificação, acomodação e autenticação vem à sociedade por meios explícitos e/ou 

implícitos. O movimento tem o objetivo de combater a hegemonia e exploração de um 

grupo que dissimula a realidade, para facilitar a institucionalização o racismo 

(MELUCCI, 2001; SOUSA, 2006; GOHN, 2003; GOHN, 2006, DOMINGOS, 2012).  

O fato de se praticar a cultura religiosa afrodescendente, o ato da caminhada, no 

contexto contemporâneo da cidade, suas manifestações e ações são possíveis 
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constatações de resiliência de um grupo que se mantém diante das adversidades 

impostas às suas práticas religiosas desde tempos coloniais, é o ato de resistir de um 

povo (GOHN, 2003, MELUCCI, 2001; CARDOSO, 1987). Assim, é uma das maneiras 

de manifestações que as religiões afrodescendentes vêm se mantendo na região do 

Cariri, foco do estudo, como prática cultural religiosa de resistência de um segmento 

social marginalizado. Mantendo uma relação de compromisso com gerações futuras, 

numa relação de interação entre os sujeitos históricos e contexto sócio-cultural o qual 

permite manter uma identidade do grupo pelo processo de resistência.  

Assim, é que as manifestações sociais concretizadas em ações de mobilizações sociais 

existem no intuito de garantir o direito de cidadão negado aos grupos. Pessoas em um 

determinado contexto sócio-histórico se unem em prol de um mesmo objetivo visando à 

conquista de direitos. Sendo que a união se dá pela força simbólica de identidade na 

própria relação social a qual não permite efetivação dos sujeitos enquanto cidadãos 

plenos de direito. Destarte, as conquistas no que se trata de direitos para a população 

negra só foram alcançadas em razão de uma luta histórica no Brasil que não foi 

movimento isolado, mas ações diversas, nas mais diferentes cidades dessa nação gerou 

força para reivindicar acesso onde havia direito negado, na educação, na política, na 

sociedade, entre outros setores.  
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7 RELIGIOSIDADE AFRODESCEDENTE: DA PRÁTICA E 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A UMA FILOSOFIA EXISTÊNCIAL 

 

As filosofias conhecidas da África tradicional, 
possuem em comum ser dinamistas. 
Representam o mundo não como uma entidade 
estável, fixa no ser, mas como um devir em 
perpétuo crescimento... Participam na mesma 
vida, todos os seres, inclusive o homem, sentem 
uma profunda fraternidade. Nesta perspectiva, o 
homem não se situa no mundo afirmando-se, 
como o ocidental, frente ao que não é ele mesmo 
nem sua obra, mas sim sentindo-se como uma 
parte da natureza, em continuidade com ela” 
(MAQUET, 1968, p. 328-330 apud ALTUNA, 
1985, p. 52). 

 
A filosofia de existência da religiosidade tradicional de matriz africana traz em sua 

essência práticas realizadas desde além mar. A forma religiosa de se organizar e pensar 

tem uma intensa relação com uma filosofia de vida que liga o material e imaterial, 

espiritual e humano, ou em termos filosóficos, o inteligível e o sensível este presente na 

forma de ver, sentir e fazer na vida e na sociedade praticante de religiosidade de raízes 

africanas.  

Cogitar a organização de religiões de base africana em terras brasileiras é perceber que 

existe conjunto de conceitos, é notar uma variação de realidades sociais e históricas, 

empreender olhares investigativos em busca de entender um mundo material e imaterial, 

é penetrar numa estrutura repleta de complexidade, é perceber novos modos humanos 

singulares de existir e suas relações com o social e também na ação para com o natural. 

São condições que marcam a organização do mundo religioso africano no Brasil, são 

particularidades que legitimam o existir diferenciado de outros modos sociais de 

existência.  

Fazer essa investigação é, como já colocamos anteriormente, fugir dos padrões 

epistemológicos predominantes de ciência. É buscar formas e conceitos diversos para a 

elaboração do conhecimento formado, é ir além do que se discuti de filosofia, de 

história, de sociologia, entre outras áreas. Uma interdisciplinaridade investigativa nos 

permite trilhar mais densamente o olhar analítico sobre um determinado objeto de 

estudo e nos permite escapar ao modelo dado e elaborado tomado como predominante e 

verdadeiro. Essa é a razão de passarmos por essas diversas áreas de conhecimento, pois, 
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pretendemos rebuscar do material ao imaterial, do físico ao metafísico, do social ao 

histórico, pois a realidade, no percorrer da epistemologia, se constrói e se compreende a 

partir dessa dualidade entre o palpável e o que não é visível e sentido pelos sentidos.  

 

7.1 Religião e Religiosidade tradicional de base africana: dois mundos (material – 
ayê e espiritual - orun) em um mundo (mundo humano) e a regência do sagrado 

 

Pesquisar a religião de matriz africana de base bantu ou yorubá é ter a certeza de uma 

infinidade de possibilidades de investigação e linhas de pensamento que a mesma nos 

permite seguir. É perceber que existe uma série interminável de percursos analíticos os 

quais podem ser traçados para a compreensão da mesma, portanto, temos que ter a 

certeza do delineamento que precisamos tomar ao pretender analisá-la. Logo, neste 

momento devemos compreender que a mesma perpassa uma relação com o social 

contribuindo e interferindo de forma direta na ação dos seres que dela fazem parte; 

assim como é possível ponderar sua perspectiva filosófica extremamente salutar na 

relação ser, essência e existência.  

Debruçando-nos acerca de sua direta atuação nas relações sociais podemos perceber a 

ação de luta e a resistência dada na tentativa de proceder com a continuidade das 

práticas culturais e religiosas arraigadas no próprio fazer da religião. Pelo ato de 

concretização, execução e ritualidade são garantidas a história e a cultura trazidas pelo 

povo africano. A religiosidade em sua ação de prática erigida pelo seu povo permite 

perpetuar as relações sócio-históricas de uma determinada população.  

É pela ação humana e pelo seu artifício de apropriação, reconstrução e transformação da 

cultura existente que a religião mantém-se numa relação de reciprocidade entre humano 

e ritual; nesse fazer e refazer ritualístico e religioso que a história se mantém e se refaz 

num compromisso com a transmissão dos ensinamentos para os próximos grupos, no 

ato de realizar uma ação social de permanência e existência. Garantir o prosseguimento 

das práticas sagradas e dos padrões morais é condição da existência humana.  

A religiosidade garante o diálogo entre os agentes sócio-históricos, constrói e conserva 

as identidades dos seres, restaura a história dos antepassados, efetiva a existência de 
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todos os seres materiais e imateriais. Não é somente representação vaga do que ocorreu 

em sua gênese, de uma história passada, mas traz em sua efetivação ritualística a 

reprodução daquilo que se tinha como verdade, a sua história ancestral. Sendo sacra e 

quando ritualizada legitima essência dos seres humanos e dos demais entes. 

A religiosidade permite a organização do social e também do espiritual; permite e 

sacraliza a existência humana e dos demais seres materiais e imateriais, autoriza à 

religação, por meio de ritos de ligação, entre o divino e o material. A reciprocidade, ou a 

troca de energia vital, entre a comunidade e o sagrado só o é garantida pela força da 

religiosidade. Assim, com a atuação do religioso, do sagrado, ocorrem as alterações na 

existência humana, pois, entre o mundo material e o espiritual tem uma relação íntima 

em que ambos atuam um sobre o outro num processo de existência mútua.  

Nessa relação de reciprocidade, a edificação e alteração das relações sociais são 

determinações em que o religioso tem plena função direta e determinante naquilo que o 

agente dever fazer para seu bem em si ou para o bem da comunidade na sua totalidade. 

O como e quando o sujeito deve atuar no desejo de modificar o coletivo ou o individual 

só é permitido pela indagação ao divino, este, é a condição sino quo non que legitima a 

atuação e a existência dos seres (DOMINGOS, 2011; SODRÉ, 1988a; OLIVEIRA, 

2006; PRANDI, 2005).  

A religião torna-se, dessa forma, um processo dialógico, permitindo uma relação de 

mutualidade entre os agentes, o mundo material e o espiritual. A regência do mundo em 

sua total composição (sujeito, mundo material e o espiritual) é fundamentada na relação 

entre os mesmos; a vida humana e o seu lugar de existência são fatores dependentes das 

condições permitidas pelo sagrado.  

Nesse processo o sagrado é determinante na relação dos atores que, por sua vez, são 

responsáveis pela transformação da realidade dada, mas somente pela autorização 

daquele. Somente pela ação e permissão do sagrado se pode alterar a realidade. Na 

relação de dialética, de sintonia-dissintonia e obediência-desobediência, com o sagrado 

é garantido ao próprio humano suas possibilidades de vida; nesse processo de ligação de 

comprometimento do humano para com o sagrado é que é direcionada a vida dos 

indivíduos. 



205 

 

Todavia, nessa relação entre sagrado e humano se configura a representação e 

reprodução da existência e constituição da história de um grupo. É nessa relação que se 

reorganiza e se forma a vida de um indivíduo ou de um grupo; o religioso está numa 

condição em que se coloca como a priori para a formação da vida de uma comunidade. 

O sagrado é essência para a preservação da identidade individual e coletiva porque é 

dele que emana tudo que existe, seja material e imaterial. Esse conjunto interativo de 

elementos que dão significado e identidade do local e do grupo. É a ancestralidade que 

está presente, é a garantia dos ensinamentos, o continuar da cultura e a presença dos 

ancestrais. 

Assim o rito, a sacralização e a sociabilidade (o coletivo) legitimam a vida dos seres e 

autorizam as mudanças nessa existência humana; a religiosidade concretiza e constrói as 

histórias dos sujeitos, pelos atos concretos ou simbólicos efetivados e realizados pela 

ação humana e pela força de intervenção da religião; só assim se torna possível 

assegurar o ato de existir e a boa vivência.  

O ato de praticar a religiosidade permite a manutenção daquilo que é material e 

imaterial, do social e do histórico articulado entre si. Com maneiras estratégicas de 

existência e continuação mantém-se no tempo e nos espaços como forma de resistência 

e continuidade. Reproduzindo, portanto, a história, as relações sociais e as práticas 

culturais de base africana; é central na constituição de uma boa relação entre a 

existência dos seres e as divindades (DOMINGOS, 2011; SODRÉ, 1988; OLIVEIRA, 

2006; PRANDI, 2005). 

A religião reordena, constitui a vida humana e dos demais seres, quando bem conduzido 

os ritos, na relação material e espiritual, garantem a continuidade da história, é agente 

cristalizador das identidades de sujeitos singulares e dos grupos; é expressão coletiva 

das relações sociais. A religião traz a explicação de quem somos como Ser, se entrelaça 

numa estrutura de mutualidade com a realidade social e histórica, reorganiza as ações 

recebidas e vivenciadas dentro de um segmento social.  

As reproduções da ritualidade, a continuação dos conhecimentos, da simbologia 

existente dentro da sociedade, ficam a cargo da transferência. Fator garantidor da 

existência de segmentos sociais; asseguram o pertencimento de um determinado grupo. 

A religião, pela energia do ritual, é condição sine quo non para a história de um povo, 
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para a formação de sua sociedade, reelaboração, resgate e presentificação de um mundo 

ancestral fincado no passado, mas revivido no presente pela força do sagrado. 

A prática religiosa afrodescendente traz a lembrança do momento passado, reconstrói a 

história de um povo negro no Brasil e reproduz a socialização aos moldes africanos. 

Nesse sentido torna-se ato de trazer ao presente o tempo passado; constitui e reafirma 

identidades mantidas nas memórias e a reproduz nos rituais. Assim, salvaguardando as 

histórias por meio da rememoração e as formas de relações sociais; compondo as 

relações sociais e as práticas culturais de um grupo.  

A religiosidade é relação com as ações materiais as quais determinam os padrões morais 

na sociedade; é também a dinâmica entre os sujeitos e o imaterial, é a essência espiritual 

que em relação com a existência de cada sujeito edifica seus caminhos na história e sua 

participação na sociedade. É o ato de religar o material e imaterial, o espiritual e o 

humano, é junção entre esses dois mundos que pela ação do humano com a permissão 

do sagrado edifica os propósitos da realidade em prol de uma vida melhor em na vida 

material e espiritual. A realidade desejável ou não é construída dentro dessa relação 

entre o humano e o sagrado, uma possível realidade existencial está sobre as bases de 

dois mundos o Ayê e o Orun. É um patrimônio cultural material e imaterial, dá sentido e 

faz sentido na proposição de existência e identidade de uma comunidade (DOMINGOS, 

2011; SODRÉ, 1988; OLIVEIRA, 2006; PRANDI, 2005).  

As relações existenciais, as quais o lócus sagrado autoriza ao humano, permitem, de 

forma subsequente, a possível construção das histórias, o reviver os ancestrais, a 

reedificação do passado, a reelaboração das identidades. A forma de se posicionar e se 

produzir na sociedade da religiosidade legitimam uma relação de moralidade, em 

sincronismo com esse passado distante em termos temporais, todavia próximas em 

termos ritualísticos dentro da religiosidade.  

Dito de outra forma, os padrões religiosos antigos e os moldes da moralidade 

produzidos na sociedade de épocas passadas são reavivados no tempo presente pelo ato 

do ritual que com suas práticas místicas e trazendo os ancestrais reproduzem a realidade 

passada a qual é refletida e, consequentemente, reproduzida nas relações sociais 

presentes. A África é reescrita, criada e recriada dentro das práticas religiosas 

tradicionais produzidas nos espaços sagrados de Umbanda e de Candomblé. O terreiro, 
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espaço sagrado das religiões tradicionais de base africana, é um mundo micro africano 

onde se encontram as representações religiosas, ancestrais, simbólicas, históricas, 

sociais, filosóficas no formato brasileiro. É uma reescrita do mundo africano com o 

olhar e a raiz afro-brasileira. 

Assim, as lembranças da ancestralidade, a presença da energia, refeitas no momento 

ritual trazem consigo os modelos e padrões sociais de tempos antigos africanos, o que 

só é possível pela prática da ritualização, com pertencimentos africanos e brasileiros. 

Esta compreendida como ato de reprodução dos ensinamentos trazidos pelos 

antepassados permitindo, portanto, o domínio do culto e dos atos morais do dia a dia. O 

fato de se perpetuar a prática das memórias ancestrais pelo ritual gera possibilidades de 

manter a vida existencial e espiritual tranquilas e ao mesmo tempo garante a 

concretização e perpetuação da ancestralidade fato esse o qual rege os dois mundos, 

físico e metafísico, assim permitindo a manutenção do bom relacionamento entre ambos 

na vida humana.  

A sustentação das identidades de um grupo e a perpetuação das práticas culturais 

também são fatores sociais que têm como agente perpetuador a religiosidade, o fato de 

resistir para se manter é acionado pela força do fazer ancestral e da ação humana que, 

sentindo a responsabilidade de perpetuação e o respeito ao ancestral, reproduz a prática 

religiosa. Numa relação de reciprocidade em que existe um compromisso de manter a 

religiosidade pela sua prática ritualística pelo fato de receber dela a permissão para o 

bom viver dentro da sociedade e também dentro do sagrado. A espiritualidade e 

ancestralidade mantidas e reproduzidas no dia a dia e também no ato do culto geram 

uma relação de sintonia moral e espiritual entre humanos e o sacro. Assim é a reativação 

das ancestralidades pela sacralidade que mantém uma essência de boa existência 

(DOMINGOS, 2011; SODRÉ, 1988; OLIVEIRA, 2006; PRANDI, 2005).  

Podemos em resumo levar em consideração que a religiosidade tradicional 

afrodescendente é aquilo que possui uma ação dinâmica entre mundo material e 

espiritual, conduzindo o primeiro pela ação humana em solicitação e retribuição ao 

último; é o que se entende entre o que não é sagrado e o que é sacro; é a relação do 

tempo que passou e de suas práticas sociais em sintonia com o contemporâneo; é o 

indivíduo e o coletivo em busca de construir uma sociedade e padrões morais 
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organizados pela autorização do sagrado; é aquilo que se mantém e o que não se 

mantém, é o contínuo e o descontínuo; são lembranças e esquecimentos, tempo efêmero 

ou tempo longo que se conserva em tempo histórico pelo processo do ritual. Afinal, é o 

que dá ou tira a essência ao existencial, social e espiritual; é o que afiança a boa relação 

entre o mundo e todos que o compõe; permite a história e a cultura viver e se 

reatualizar; “é um constante vir a ser no mundo que exige interação do sujeito com o 

meio para poder existir e permanecer” (DOMINGOS, 2011, p. 58).  

No religioso se realiza a relação do viver em comunidade, se propaga os ensinamentos 

dos antepassados, busca-se o bem estar e o harmônico social e espiritual, tem o desejo 

de satisfazer as angústias e as aspirações existenciais e imateriais. É no fazer religioso 

que se angaria a alegria e a satisfação tanto em âmbito sagrado como nas relações 

morais. “É a arte de refazer e reconstruir o mundo e os costumes africanos em território 

estranho. É luta pela permanência e existência, é o ato de resistir de uma cultura 

produzida em um mundo proibido, é conservação e reprodução de identidades” 

(DOMINGOS, 2011, p. 102). E ainda o: “... lugar de produção do conhecimento 

africano, território de transmissão dos conhecimentos ancestrais, é harmonização social 

e dos humanos com a natureza, é relação com o mundo espiritual” (DOMINGOS, 2011, 

p. 102). 

É espaço de transferência cultural, de elaboração de sujeitos com seus padrões de 

moralidade trazidos pelos antepassados, é lugar de construção de relações sociais, meio 

pelo qual se conserva a história do grupo. No ato religioso se elaboram e se estruturam 

ou reestruturam situações as quais reflitam na vida material e espiritual. É o lugar exato 

onde se encontram o humano e o sagrado, é espaço de acordo e união entre ambos, entre 

os dois mundos, material e espiritual, “local onde há pedidos e agradecimentos”. É 

locus ancestral em contato com os sujeitos sociais. É o sentimento de pertencimento de 

um grupo que se constrói numa complexa relação do social e do sagrado em que este 

último é decisivo na organização da existência humana. 

A religião permite a transmissão dos conhecimentos, pela sua interferência se modifica 

o real dado e perpetua a essência religiosa e a moralidade transmitidas pelos 

antepassados. Na prática religiosa é realizado um processo de aprendizagem em que os 

ensinamentos são conduzidos aos sujeitos os quais, por sua vez, têm como função 
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reproduzi-los, no intuito de garantir uma boa vida; numa dinamicidade que avigora os 

laços de bem viver em comum. O perpetuar e o reedificar outras realidades, as novas 

relações sociais e históricas, o imprimir e o viver o passado são situações geradas pela 

ação da religiosidade. Esta autoriza o “criar, recriar e reestruturar toda a realidade 

humana, seja material, seja espiritual” (DOMINGOS, 2011, p. 147). Pelo sagrado 

garante-se a permanência e poder transformador da realidade em sua totalidade, mundo 

material e espiritual.  

Assim, a religiosidade tradicional de base africana, Umbanda e Candomblé, pode ser 

compreendida como um lugar que produz uma filosofia que interfere na existência 

humana tanto no que toca ao metafísico quanto nas relações materiais, dita a moralidade 

pré-estabelecida na sociedade, determinando o que fazer e como se comportar diante 

dos padrões erigidos no seio social. Trazendo em sua reavivação ritualística o que e 

como fazer diante da realidade dada, dessa forma, recorre-se ao sagrado por meio dos 

rituais para melhor se adequar aos padrões morais impostos e que caminho buscar para a 

conquista de algo que lhe traga o bem-estar. Podemos entender assim que a 

religiosidade atua no campo da sociedade e também no campo filosófico que busca gerir 

a vida humana em sua existência metafísica ou espiritualmente.  

 

7.2 O conflito: a delimitação das fronteiras conceituais e o foco investigativo da 
metafísica/ontológica  

 

De um lado, toda questão metafísica abarca 
sempre a totalidade da problemática metafísica. 
Ela é a própria totalidade. De outro, toda questão 
metafísica somente pode ser formulada de tal 
modo que aquele que interroga, enquanto tal, 
esteja implicado na questão, isto é, seja 
problematizado. Daí tomamos a indicação 
seguinte: a interrogação metafísica deve 
desenvolver-se na totalidade e na situação 
fundamental da existência que interroga 
(HEIDEGGER, p. 233, 1973). 
 

Nas ponderações de Murcho (s/d) a metafísica é vista como sendo a primeira disciplina 

da filosofia, ela instigou o fazer epistemológico e estimulou o pensamento racional 

filosófico. Foi a metafísica, entre os pré-socráticos, que proporcionou pensar a 

existência e a organização do mundo, a cosmologia é fruto do desejo de se conhecer o 
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além da física, embora a expressão não tenha sido usada pelos filósofos da antiguidade. 

Pois, como salienta o autor (p. 05, s/d), “o termo ‘metafísica’, contudo, não era usado 

pelos metafísicos da antiguidade [...] Muitos deles davam às suas obras o título genérico 

‘Sobre a Natureza’”. Depois surgirá o uso da palavra, mas não possuía o sentido 

adotado na atualidade, pois se referia à catalogação dos estudos filosóficos de 

Aristóteles que adotou o nome de Filosofia Primeira (MURCHO, ?; CHAUÍ, 2002; 

VAZ, 1994; LOUX, 2008). 

A etimologia conceitual da expressão “metafísica” é remetida à organização e 

catalogação dos estudos aristotélicos, acerca das causas primeiras do Ser, por Andrónico 

de Rodes, aproximadamente no ano 50 a.C. essa sistematização, séculos depois, dos 

textos elaborados por Aristóteles levou a ordenação em várias obras seguindo uma 

sequência que partia da concepção de física aqueles que trariam um estudo que 

ultrapassavam a mesma, ou seja, a ordenação das obras partiam da física para aquilo que 

estava para além, depois, após a física, isto é, a metafísica (MURCHO, ?; CHAUÍ, 

2002; VAZ, 1994; LOUX, 2008). 

Assim “a essa obra foi dada uma designação grega que significa ‘o que vem depois da 

física’, e essa designação inclui uma expressão que se tornou na nossa palavra 

‘metafísica’” (MURCHO, p. 5, ?). Dessa forma, se compreendia que a concepção 

metafísica se referia aos estudos que viria logo após a Física aristotélica (MURCHO, ?; 

CHAUÍ, 2002; VAZ, 1994; LOUX, 2008). Dessa forma, “com a palavra – ta meta ta 

physika53 –, o organizador dos textos aristotélicos indicava um conjunto de escritos que, 

em sua classificação, localizavam-se após os tratados sobre a física ou sobre a natureza 

[...]” (CHAUI, p. 209, 2002). 

No entanto, assim como a filosofia é uma inconstante inquietação e busca por algo que 

sane as indagações de forma satisfatória, também o será no tocante a construção do 

conceito da metafísica ou que esta investiga. Então, no século XVII, houve uma nova 

concepção acerca de qual conceito poderia realmente representar o que a metafísica 

                                                            
53 Ta: aqueles; meta: depois; ta physika: aqueles da física. Assim, a expressão ta meta ta physika significa 
literalmente: aqueles [escritos] que estão [catalogados] após os [escritos] da física. Ora, tais escritos 
haviam recebido uma designação por parte do próprio Aristóteles, quando este definira o assunto de que 
tratavam: são escritos da Filosofia Primeira, cujo tema é o assunto do “ser enquanto ser”. Desse modo, o 
que Aristóteles chamou de Filosofia Primeira passou a ser designado como metafísica (CHAUÍ, 2004, p. 
209). 
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estava à procura; a busca do Ser que está e participa de tudo que existe seria o norte para 

a nova conceituação e o uso de ontologia54 em substituição da metafísica. Essa mudança 

ficou a cargo de Jacobus Thomasius que avaliou e defendeu a ideia de que a expressão 

mais precisa que representava os estudos da metafísica aristotélica seria aquilo que 

representasse o estudo do Ser, do to on, por isso a palavra ontologia veio a responder o 

que a metafísica se propunha a investigar (MURCHO, ?; CHAUÍ, 2002; VAZ, 1994; 

LOUX, 2008).  

Para Chaui (2002) a ontologia enquanto conceito daria conta do que se propunha a 

racionalizar a Filosofia Primeira de Aristóteles, a busca pela causa ou razão primeira 

que fundamentava todo e qualquer ser seria nomeada de ontologia, pois, tinha como 

princípio investigativo entender a construção do fundamento de todos os seres em sua 

profundeza. Dessa maneira, representaria arrazoar aquilo que viria anterior a todo e 

qualquer ser, pois seria a condição incontestável para a existência de tudo.  

Pois, “Para Aristóteles, significa estar acima dos demais, estar além do que vem depois, 

ser superior ao que vem depois, ser a condição da existência e do conhecimento do que 

vem depois” (CHAUI, p. 210, 2002). Não obstante, continua a autora afirmando que “a 

tradição consagrou a palavra metafísica, mais do que a palavra ontologia. Metafísica, 

nesse caso, quer dizer: aquilo que é condição e fundamento de tudo o que existe e de 

tudo o que puder ser conhecido (CHAUI, p. 210, 2002). 

No entanto Vaz (1994) e Murcho (s/d) traz uma observação importante, que aqui 

trazemos em razão de nos apoiarmos para entender a relação triádica entre metafísica, 

ontologia e teologia nas religiões tradicionais de base africana no Brasil, mas não 

pretendemos aprofundar em razão da proposta neste trabalho colocada ser outra e não 

analisar os estudos acerca da filosofia aristotélica. Mas o autor destaca que nos estudos 

de W. Jaeger é descoberto no próprio aristotelismo filosófico uma dupla concepção que 

possibilita entender tanto o estudo do Ser enquanto entes, estes mantido pelo 
                                                            
54 A palavra ontologia é composta de duas outras: onto e logia. Onto deriva-se de dois substantivos 
gregos, ta onta (os bens e as coisas realmente possuídas por alguém) e ta eonta (as coisas realmente 
existentes). Essas duas palavras, por sua vez, derivam-se do verbo ser, que, em grego, se diz on (sendo 
ente) e ontos (sendo, entes). Dessa maneira, as palavras onta e eonta (as coisas) e on (ente) levaram a um 
substantivo: to on, que significa o Ser. O Ser é o que é realmente e se opõe ao que parece ser, à aparência. 
Assim, ontologia significa: estudo ou conhecimento do Ser, dos entes ou das coisas tais como são em si 
mesmas, real e verdadeiramente (CHAUI, 2004, p. 209-210). 
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universalismo metafísico, quanto uma investigação filosófica sobre o divino, o universal 

que perpassa tudo e todos, é princípio primeiro e mantém a todos, é o que Vaz (1994) 

denomina de dualismo, como bem observamos: 

 
Mas foi provavelmente a tese de W. Jaeger sobre a composição da 
Metafísica, que descobre nas lições de Aristóteles, reunidas sob esse título 
por Andrônico de Rodes, uma dualidade entre a ciência do ser enquanto ser 
(ón he ón) e a ciência dos seres divinos (theologia) a confirmar Heidegger na 
sua concepção da Metafísica como ontoteologia, ou seja, como articulação 
conceptual entre uma Ontologia e uma Teologia [ou Theiologia, ciência dos 
seres divinos (Theia), como se exprime Courtinel (VAZ, p. 397, 1994). 

 
A proposta mais geral da metafísica seria compreender a existência e o interior primeiro 

da realidade, o princípio essencial presente em tudo e nas suas mais diversas feições 

está no foco investigativo central do que se chama: estudos da metafísica. Buscando 

compreender as bases fundamentais de todos os entes presentes na realidade dada. No 

caso dos estudos aristotélicos, em sua Filosofia Primeira a busca pelos seres numa 

perspectiva ontológica e o divino pela ótica da teologia filosófica, olhar que hoje está 

mais voltada à filosofia da religião (MURCHO, ?; LOUX, 2008; CHAUI, p. 207, 2004).  

Assim, podemos compreender que “a metafísica é a disciplina que se ocupa dos 

problemas filosóficos mais gerais sobre a natureza da realidade” (MURCHO, p. 3, ?). 

Existe certa amplitude e um entrelaçamento de áreas científicas quando se trata as 

questões de estudos da metafísica, como coloca Murcho (?): 

 
As fronteiras da metafísica não são rígidas, havendo zonas de sobreposição 
quer com outras disciplinas filosóficas quer com ciências como a física. 
Quanto ao primeiro caso, os problemas do livre-arbítrio e da identidade 
pessoal, por exemplo, são metafísicos, mas são por vezes abordados em ética, 
outras vezes em filosofia da mente; e a natureza e existência de divindades 
são problemas metafísicos, mas são hoje abordados, sobretudo, em filosofia 
da religião. Quanto ao segundo caso, a natureza última do tempo, por 
exemplo, é um tópico importante da metafísica e também da física 
(MURCHO, p. 3, ANO). 
  

Em função dessa especificidade nos estudos metafísicos é que surgiu a possibilidade de 

se classificar e organizar os pensamentos filosóficos preocupados com os problemas da 

metafísica. Nesse percurso da história da metafísica é que autores que estudam a história 

da filosofia, numa perspectiva ocidental eurocêntrica, classificam o caminho da 

metafísica em três grandes períodos, sendo: primeiro centrado em Platão e Aristóteles; o 

segundo seria de Immanuel Kant até os estudos fenomenológicos de Edmund Husserl e, 

por fim, o terceiro período que se costumam nomear metafísica ou ontologia 
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contemporânea, que precisamente pode ser demarcado temporalmente entre os anos 20 

e os anos 70 do século XX em que estão presentes Martin Heidegger, Merleau-Ponty e 

outros (MURCHO, ?; CHAUI, 2002; LOUX, 2008). 

Nessa divisão da metafísica, representada por Platão e Aristóteles, costumam-se 

classificar como momento inicial da mesma aqueles estudos acerca da realidade e de 

tudo que existe em si mesmo, sem a preocupação com a realidade empírica ou da 

experiência, o mundo traduzido pelos sentidos não são objetivos e nem preocupação 

dessa fase da metafísica. A preocupação primeira é o uso apenas de ferramentas, para 

compreensão da realidade, somente a partir da razão, esta faculdade é a condição 

primeira para se entender a realidade em si. Somente a utilização da simbologia dos 

conceitos elaborados pela força do entendimento racional forma as faculdades para se 

entender a realidade inteligível, imaterial, em si. A sistematização de conceitos, 

portanto, que se mantém pela sistematização deles próprios são fundamentos primeiros 

para entender a verdade suprassensível sem interferência do mundo sensitivo. Dessa 

maneira, há a necessidade de conhecer e separar a sensibilidade da inteligibilidade 

(separar material e imaterial) e ambas não existem uma na outra, essas duas realidades 

não se confundem (CHAUI, 2002; DURANT, 2000). 

O momento seguinte é marcado pela filosofia kantiana que põe em xeque a metafísica 

tradicional, remontada nas ponderações filosóficas aristotélica e platônica, 

demonstrando a falha analítica da metafísica clássica, a partir do uso apenas da 

faculdade racional, de conhecer a coisas em sua inteligibilidade, isso é, de conhecer as 

coisas pura em si sem o uso do sensível. Em substituição a essa forma tradicional 

clássica de entender a realidade suprassensível o filosofo Kant sugere uma metafísica 

que busque compreender o próprio ato do conhecer humano e sua relação com a relação 

sensível (CHAUI, 2002; MURCHO, ?; LOUX, 2008; VAZ, 1994). 

A metafísica kantiana não se detém apenas nas coisas inteligíveis em si mesmas e por si 

mesmas, sendo que para que haja o existir de algo é necessário a organização e relação 

recíproca entre a razão, a faculdade do intelecto humano na sua pura integridade 

inteligível, e a experiência dada no mundo empírico. O que está em cada sujeito só o é 

possível em função da relação dele com a experiência sensitiva em si e por si, mas ao 

que existe para nós e é organizado por nossa razão. Método investigativo que será 
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seguido por Edmund Husserl, com algumas peculiaridades investigativas (CHAUI, 

2002; LOUX, 2008; DURANT, 2000). 

A última fase, que podemos classificar no processo histórico da metafísica, é que se 

iniciou nas duas primeiras décadas do século XX e perpassou até anos setenta desse 

mesmo século, tal metafísica é mais conhecida como ontologia a qual tenta fugir aos 

dois primeiros modelos, o clássico tradicional de Platão e Aristóteles e o molde pensado 

por Kant. Sua preocupação está no processo entre o sujeito e o mundo e se distingue 

quando se busca compreender as formas e composição como seres e entes surgem, 

aparecem na realidade, qual sua funcionalidade e significado nesse surgir e aparecer 

(CHAI, 2002; LOUX, 2008; VAZ, 1994). Além dessa preocupação também:  

 
Investiga a relação necessária entre a existência e a essência dos entes e o 
modo como aparecem para nossa consciência, manifestação que se dá nas 
várias formas em que a consciência se realiza (percepção, imaginação, 
memória, linguagem, intersubjetividade, reflexão, ação moral e política, 
práticas artísticas e técnicas) (CHAUI, p. 208, 2002). 
 

A metafísica vista e compreendida como uma ontologia no pensamento filosófico da 

contemporaneidade também é entendida como um estudo que busca descrever a 

realidade por uma ordem da lógica, dessa forma não é entendida como aquela que aspira 

desvendar a realidade existente anterior a qualquer experiência. Assim, a metafísica 

apenas faria uma leitura da realidade dada a partir da faculdade racional e em seguida 

descreveria, a partir de uma ordem lógica, a fundamentação e estruturação dessa 

realidade, tendo como preocupação também a compreensão da própria razão como 

sendo objeto de estudo para se compreender a si mesmo e a realidade em si mesma 

(CHAUI, 2002; MURCHO, ?; LOUX, 2008). 

Feitas essas considerações acerca do conceito de metafísica, numa concepção baseada 

na filosofia ocidental, nos propomos nas próximas circunspecções nos determos à 

compreensão desse conceito filosófico dentro da cultura e da religião tradicional de 

matrizes africanas. Como a metafísica perpassa conceitos universais que formam e 

fundamentam a existência de todos os seres sensíveis e inteligíveis nas práticas 

religiosas tradicionais de origem africana. Conjecturamos ser necessária essa breve 

análise acerca do diálogo, na história da filosofia, sobre o conceito de metafísica por 

entendermos que possa ajudar ao leitor não especialista a compreensão do termo mais 

trivial, geral e predominante sobre o que é metafísica, na literatura dominante.  
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Esse universal metafísico na formação dos seres já era posto nas culturas africanas de 

Norte a Sul, de Leste a Oeste do continente, independente da concepção se manifestar 

no mundo ocidental, pois, entende-se que é apenas questão de linguagem e de poder o 

uso da expressão Metafísica e Ontologia de origem grega. Embora, ressaltamos que 

utilizaremos tais conceitos no decorrer desse estudo, até mesmo porque os próprios 

autores que nos fundamentaram utilizam-se nas variadas vezes desses conceitos. 

Entre os africanos em suas práticas religiosas tradicionais, em sua filosofia sagrada, já 

havia a concepção e compreensão de um princípio básico total que perpassava todos os 

entes do mundo material e imaterial. O povo Banto e também os Yorubás tinham 

certeza de que havia algo sagrado imanente a todos os seres; algo além do mundo 

empírico que determinava sua existência (ALTUNA, 1985; BASSONG, 2007). Altuna 

(1985) nos é cabível quando nos afirma que: “Por isso, os seres são afins, participam de 

uma idêntica realidade, embora em graus diferentes. Cada ser está constituído por esta 

realidade, que se manifesta de forma específica segundo a sua diversidade” (p. 46 – 47).  

Existe um Ser além da física, do material, que garante a existência de todos os seres. 

Um Ser antes de tudo e de todos, sempre foi, é, e sempre, será. Bassong (2007), em seu 

La Methode de la Philosophie africaine faz a seguinte afirmativa sobre a ontologia 

africana: “L'ontologie africaine affirme l'unité de Réel c'est-à-dire l'idée d'une totalité 

matérielle animée par des forces démiurgiques, qui serait à l'origine de notre Univers et 

de notre temps [...]55” (p. 17). É partindo desse pressuposto, de uma filosofia da 

metafísica/ontológica, que se torna possível, também, compreender o mundo da 

religiosidade tradicional de base africana. 

 

7.3 A existência e o universal: a metafísica e a ontologia na filosofia religiosa 
tradicional de base africana 

 

[...] As religiões negro-africanas estão todas elas 
centradas sobre o problema da vida pois que, 
para elas tudo é força, organização, equilíbrio, 
potência e renovação” (THOMAS, 1977, p. 24 
apud ALTUNA, 1986, p. 51). 

 

                                                            
55 Tradução: A ontologia Africana afirma a unidade real, ou seja, a ideia de um material todo animado 
por forças demiúrgicas, que é a origem de nosso universo e do nosso tempo. 
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Portanto, nessa forma particular de organizar o mundo em que vive é que africanos e 

afrodescendentes elaboram signos e símbolos próprios com o objetivo de estabelecer 

sua existência. É construído um conjunto de normas e são adquiridas pelos ancestrais, 

são moldes de organização que têm o objetivo de sustentar os princípios fundadores 

(ancestralidade, energia vital e o sacro) de cada comunidade. Nessa tentativa de 

organizar mundo empírico e inteligível é que a essência (universal) participa de tudo e 

de todos, seja do mundo sensível ou do inteligível.  

Assim podemos compreender que existe Ser e Seres não físicos que garantem e estão na 

existência de tudo que existe. E que existe um processo de transmudação metafísica56 

para além do tempo e da delimitação das fronteiras do espaço físico, isto é, essa força 

vital perpassa todos os seres superando os limites físicos do espaço. Esse deslocamento 

metafísico, garantido por essa energia vital transpõe todos os seres, é a essência 

universal que está presente em todos os seres.  

Para tanto, destacamos que essa essência mesmo sendo única e universal tem a 

capacidade de transpor a tudo e a todos. Dito de outra forma, todos os seres existentes 

possuem em sua natureza aquilo que compõe a essência universal (ALTUNA, 1985; 

BASSONG, 2007; CUNHA Jr., 2010). Como fator de compreensão dessa afirmativa do 

universal, podemos recorrer a Cunha Junior (2010) e também a Altuna (1985) quando 

ambos discutem a cultura Bantu. Cunha Junior (2010) nos ajuda a entender quando se 

refere ao NTU da seguinte forma: “o termo NTU designa a parte essencial de tudo que 

existe e tudo que nos é dado a conhecer à existência” (CUNHA Jr., 2010, p. 1).  

Ainda sobre o NTU Altuna (1985) afirma que para compreender esse universal que 

transpõe a existência Bantu é preciso compreender a “unidade vital”, esse 

metafísico/ontológico que está presente na comunidade e em todas as instituições 

existentes. Pois: “A participação na mesma vida, ou união vital, aparece como o 

princípio-base da cultura Banto. Dele fluem, com rigor lógico, todas as instituições 

políticas, sociais, econômicas, artísticas e nele se fundamenta a Religião Tradicional” 

(ALTUNA, 1985, p. 46).  Continua Altuna: “Porque existe uma única corrente vital [...] 

Mundo invisível e mundo visível aparecem unidos numa simbiose de vida indestrutível” 

(1985, p. 47). Pois, há “uma unidade ontológica de todos os seres, uma comunhão 

                                                            
56 Refere-se ao possibilidade de permanência de uma essência que vai além do tempo e do espaço. 
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universal, um dinamismo interno que se expressa sobretudo pela palavra e o 

movimento” (DE MEESTER, 1980, p. 76 apud ALTUNA, 1985, p. 47).  

Essa força vital ou energia vital, Axé para os Yorubás e o NTU para os Bantos, é uma 

força transferível e que está nas coisas matérias e também nos elementos simbólicos. É o 

poder que pode ser adquirido e é transmitido por métodos adequados nas religiões de 

matrizes tradicionais africanas. Possuindo uma variação em suas formas de se expressar e 

se manifestar, isto é, podendo ter maior ou menor expressão dependendo da forma e 

conduta dos humanos. O ato e forma correta da prática religiosa também é fator 

determinante na manifestação dessa força universal inteligível nos seres. Seguir as 

condutas ritualísticas da forma regida pela doutrina aproxima desse poder suprassensível 

e comum a todos.  

A força que envolve e perpassa todos os seres, sejam sensíveis e inteligíveis, é o poder 

suprassensível que permite a ação e atuação de tudo que existe na natureza. É pela força 

vital que se consuma a transubstanciação material para o espiritual, deste para aquele. 

Pelo ato da força vital todas as coisas, vegetais, animais e pessoas, sejam materiais ou 

espirituais, têm em potência o poder de ser e estar no tempo e no espaço, já que energia 

vital é única e presentifica-se em tudo e em todos.  

Existe uma multiplicidade nas relações empíricas que não elimina esse universalismo que 

a força vital carrega em si, assim garantindo uma unidade quando essa essência se 

apresenta em todos os seres existenciais sensíveis e suprassensíveis; é o que existe de a 

própria essência que em tudo está presente na sua inteligibilidade (ALTUNA, 1985; 

BOSSANG, 2007; CUNHA Jr., 2010). Isso é possível porque: “A sua ontologia 

fundamenta-se no dinamismo do ser, que leva, desde a participação vital, à inter-acção 

permanente. Por isso o ‘ntu’ é capaz de aumentar ou diminuir” (ALTUNA, 1985, p. 51). 

Pensado enquanto algo universal o Axé e o Ntu perpassam a todos os seres existentes em 

sua inteligibilidade e em sua materialidade. Essa energia é o princípio ontológico de 

todas as coisas, é o ilimitado, é infinito, é a gênese de todas as criaturas. Nesse princípio 

se encontravam as forças harmônicas que tornam possível a criação de tudo que há. 

Existe um dinamismo que coloca a força vital entre o universal e o particular, então nessa 

ambiência paradoxal de oposição e harmonia, existe a probabilidade da manutenção e 

conservação de tudo que existe, porque no movimento é a própria energia vital que é 
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conservada nessa luta harmônica entre ser particular e ser universal, sendo e estando em 

si mesma e sendo e participando do (s) outro (s). Se multiplicando no mundo material e 

ao mesmo tempo sendo unicidade em sua imaterialidade (ALTUNA, 1985; BASSONG, 

2007). Uma vez que: [...] nenhuma criatura... pode ser considerada, na sua natureza e na 

sua acção, sem que no mais íntimo e mais real dela mesma... se descubra a mesma 

Realidade, una sob a multiplicidade, sem poder ser captada em sua proximidade, 

espiritual sob a materialidade” (ALTUNA, 1985, p. 53). 

Neste ambiente, de boa sintonia e contraposição constante, a única coisa que se mantém é 

a energia vital que perdura em todos os seres. A energia representação do divino é aquilo 

que sempre é, proporciona a permanência contínua da luta harmônica dos opostos. No 

ilimitado e no infinito há a luta e esta é responsável por separar as coisas do princípio e 

em seguida retornar à sua mesma genealogia, seria o Deus que dele tudo emana e para 

Ele tudo volta, porém aquilo que é emanado de Deus não é Ele, mas parte Dele. Logo, as 

coisas se separam de sua origem e retornam novamente à sua gênese, essa separação, 

esse ato de ir e vir é o que permite notar o devir, o movimento, o vir-a-ser. Portanto, a 

energia vital, infinito, ilimitado e o movimento são os mesmos que regula e organiza toda 

a realidade seja ela sensível ou suprassensível (ALTUNA, 1985; CUNHA Jr., 2010). 

Pois, no caso do povo Bantu: “A concepção negra de uma vida dinâmica e animadora do 

cosmos exultou de alegria [...] quando desvelou que Deus se descobre por toda a parte, 

como meio universal, porque é o ponto último no qual convergem todas as realidades” 

(ALTUNA, 1985, p. 53). 

Quando se trata dessa explicação ontológica do mundo. Essa essência universal que 

perpassa a tudo e todos é a gênese de todas as coisas, ordena, organiza e estrutura todas 

as relações da realidade físicas e metafísicas. O NTU é um só, é a natureza de todas as 

coisas, é ilimitado, pois ultrapassa a todos os seres e entes. É o eterno movimento pelo 

qual se dá a transformação e manutenção de todo que existe. A physis, ou seja, a 

natureza, a essência de todas as coisas, enquanto physis e perfeitamente idêntico a si 

mesmo, torna-se inteligível. Em sua homogeneidade mantém a si mesmo, consigo 

mesmo, tendo o poder de gerar os demais seres, é autônomo, é parte do Princípio 

Primeiro, Ser Supremo, anterior a tudo e a todos, só não anterior a si mesmo. O NTU é o 

elemento universal, estável em si mesmo e ao mesmo momento indeterminado, pois 
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participa de todos os seres sensível e inteligível diferentes de si mesmo (ALTUNA, 1985; 

CUNHA Jr., 2010).  

 
O ‘ntu’, substância, no sentido escolástico, não está separado dos outros seres. 
Nenhuma substância criada existe independentemente dos outros ‘ntu’: cada 
‘ntu’ permanece aberto aos outros seres para receber um suplemento e um 
reforço vital do ser. Somente o Ser Supremo será completo e não pode 
acrescentar o seu ser (ALTUNA, 1985, p. 54). 

 

Assim, essa substância universal, Ser Supremo, ao mesmo instante que cria a si mesmo e 

mantém-se em si própria, também gera e mantém os demais entes, em sua 

autossuficiência. É o próprio do fundamento, é o princípio criador e ordenador de toda 

existência. E o NTU, emanado do Ser Supremo, seria a presença e a propagação ilimitada 

que compõe todas as coisas e seres. Determina toda a transformação e organização do 

real, é um elemento universal, estável em si mesmo e ao mesmo momento, 

indeterminado, já que ultrapassa as variedades infinitas de entes existentes na realidade 

material. Por sua força interna própria mantém-se em sua totalidade em si e para si ao 

mesmo instante que se multiplica nos outros seres. 

A verdade é que criar, a força vital, seria e é aquilo que é eterno e constante, aquilo que 

não se confunde com as coisas múltiplas da realidade empírica. Assim, a natureza da 

compreensão da filosofia dentro da religião é procurar apreender e traduzir a força vital e 

suas representações no mundo material. Seria entender o eterno, único e incorruptível, a 

força vital, que perpassa todos os seres materiais e imateriais. Seria o entendimento da 

essência regida pelo Ser Supremo, Deus. É a busca no metafísico da compreensão do 

empírico o qual é corruptível e mutável, a concepção do existente (ALTUNA, 1985; 

BASSONG, 2007).  

Diferente da filosofia platônica greco-clássica que defende o sensível, desvalorizando o 

material e supervalorizando a ordem da suprassensibilidade, a filosofia nas religiões 

tradicionais de base africana entende que os dois mundos, material e imaterial, sensível e 

suprassensível, têm sua relação de interdependência que permite o mundo do homem ser 

o que é pela força e influência do mundo espiritual, imaterial, metafísico. Enquanto a 

metafísica platônica clássica valoriza o inteligível em detrimento do mundo das 

experiências sensitivas, a filosofia de terreiro mantém a compreensão que ambos os 
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mundos têm suas importâncias dentro de suas respectivas estruturas (ALTUNA, 1985; 

BASSONG, 2007; DOMINGOS, 2011).  

A realidade sensível mundo material, nos diálogos platônicos, é uma cópia mal acabada 

da verdade real, das ideias, do mundo imaterial, espiritual. Pois, tudo aquilo que é da 

sensibilidade é falso, contraditório, volátil e mutável, portanto, o filósofo tem a pretensão 

de alcançar à identidade, ao universal, à unidade, à invariabilidade, à infinitude das 

coisas que são em si mesma e por si mesma. Platão admira as formas do mundo das 

ideias não suscetíveis a mudanças, as quais se encontram no ambiente inteligível. A 

inteligência será o caminho e a ferramenta que possibilitará chegar à verdade única e 

universal, pelo método racional o filósofo chega à alétheia, isto é, a ação da razão dará 

possibilidades para se chegar às verdadeiras ideias geradoras do mundo material, da 

sensibilidade (PLATÃO, 2003).  

É relevante deixar na obviedade que o Bem (Belo, Bom, Verdade) platônico pode 

confundir-se com o Deus presente nas religiões tradicionais de base africana. Aquele que 

media e controla todos os seres na cultura bantu e Yorubá-Nagô. A cosmogonia e a 

cosmologia africana e afrodescendente são regidas e organizadas pela força de fazer do 

ser Supremo que governa as realidades, sensível e inteligível. Entretanto, se faz de 

extrema importância se fazer compreender que a cosmovisão tradicional religiosa de 

raízes africanas não é a verdade absoluta, inteligível em detrimento do mundo material, 

como se propõe a filosofia platônica; nem o correto ou errado, bem ou mal, como 

pensam o maniqueísmo das religiões cristãs, pois, para as tradicionais religiosas afro-

brasileiras a realidade é composta por todos os seres e entes numa realidade total em que 

o material e metafísico se encontram em pleno contato, sendo fortalecido pelos atos 

ritualísticos religiosos. “A filosofia africana dos ancestrais é uma categoria dinâmica, o 

equilíbrio de energias, é a procura pelo comedimento das forças que regem o universo” 

(DOMINGOS, 2011, p. 141-142).   

Na filosofia dentro das religiões de base africana é observado que a força vital, aquilo 

que perpassa todos os seres é regida pela força maior, ou seja, o Ser supremo que rege 

todos os seres e todas as coisas. Este Ser é único, idêntico a Si mesmo, inacabável e não 

sofre da ação da mutabilidade, Ele não muda. Nada existe que não esteja Nele e tenha sua 

regulação pela ação e presença do Ser universal que é constante em todos os demais seres 



221 

 

materiais e imateriais. Este Ser é passado, presente e futuro no mesmo instante; é o que é, 

foi e será, é em Si mesmo e por Si mesmo. Esse Ser soberano é o tempo e espaço, mas é 

atemporal e a-espacial; é em Si mesmo e os outros.  

Assim, tudo e todos existem Nele, o “nada” não há com a existência Dele, o “nada” não 

existe, pois o Ser ocupa o “nada”, Ele é plenitude e onipresença, tudo é Ser supremo, 

tudo é divino total, Ele está em tudo e em todos, no tempo e no espaço, no ser e no não-

ser, diferente de Parmênides, filósofo pré-socrático, que afirmava a existência do “Não-

Ser”, que seria aquilo em que está a ausência do “Ser”. “Para os africanos, a energia 

divina está presente em todas as partes da criação, de modo que os homens, as outras 

criaturas viventes e até os fenômenos naturais estão dela penetrados e acham-se, por isso, 

em comunhão” (ALTUNA, 1985, p. 47). E Altuna (1985) ainda aprofunda suas análises 

ao afirmar a impossibilidade da existência do “nada” na concepção filosófica das 

religiões tradicionais africanas:  

 
Nesta concepção vitalista não há lugar para o completamente inerte e não 
existe o vazio. ‘O banto está radicalmente impossibilitado de formular o ‘nada 
absoluto’, a negação do ser. Não pode imaginar a não-existência. A sua 
concepção-afirmação da existência absoluta não lho permite (ALTUNA, 1985, 
p. 47). 

 
Pois, o Ser é uno, completo em sua perfeição, o Ser é o todo que compõe a tudo e a 

todos, com sua completude em tudo está e é Ser. Altuna (1985, p. 58) nos ajuda a 

compreender essa grandiosidade do divino e sua relação com a força vital, sua 

reprodução e propagação, quando afirma que “no vértice está Deus: é a Vida, o que 

possui por Si mesmo, plenitude de ser, fonte da vida e de todas as suas modalidades”. E 

continuar: 

 
[...] Deus é principio formador e informador de todos os seres, inundou a 
criação com este princípio vital. Deus é manancial e a plenitude de vida. [...] 
Esta vida, que é energia, força e dinamismo incessante, impregna todo o 
universo [...] Todo o universo palpita porque é dinâmico, activo, vivo, pujante 
(ALTUNA, 1985, p. 46). 

 
Já a filosofia de Platão (2003) revela que o “Bem” (Ser Supremo) é esse regulador e nele 

tudo está, assim torna plausível um diálogo analítico em Platão quando este trazendo a 

ação do Ser (Bem) como uno e universal que perpassa todos os seres, e as ideias que 

regem todos os seres empíricos e metafísicos. O Ser (Bem) platônico se aproxima quando 

nos detemos a analisar a lógica da força vital e o Deus na filosofia do povo africano, nas 
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religiões tradicionais. O Deus Banto e Yorubá se assemelha com o “Bem” platônico, pois 

no que trata a geração e presença universal, ao mesmo tempo em que está em todos os 

seres, gera todos, não precisa ser gerado nem se confunde com os seres que gerou. “Por 

isso, os seres são afins, participam de uma idêntica realidade, embora em graus 

diferentes. Cada ser está constituído por esta realidade, que se manifesta de forma 

específica segundo a sua diversidade” (ALTUNA, 1985, p. 46). 

A filosofia platônica (2003) toma o cuidado de revelar algo maior, o “Bem” que gera as 

ideias (eidos) e que é ordenador de tudo. O “Bem”, absoluto e autossuficiente, é causa da 

verdade, e está no mundo das ideias. Apesar da verdade e das formas puras fazerem parte 

do “Bem” e confundirem-se com Ele, este é algo ainda mais belo, o “Bem” em si e por si 

mesmo. Ou seja, o “Bem” gera tudo e todos, mas não se confunde com as coisas geradas 

por Ele. Nessa perspectiva se aproxima dos saberes religiosos tradicionais da filosofia 

africana. 

Dessa forma, mesmo as ideias consideradas parte e consequência do “Bem” não são o 

próprio “Bem” e nem se assemelham a Ele. Este princípio primeiro de tudo e todos, 

gerador das formas puras, não obstante não se assemelha com o que gerou. O que é do 

“Bem” gerado com este não é confundido e nem igualado. O “Bem” aquilo que é 

supremo ou “divino”, em termos platônicos. As ideias geradas pelo “Bem” têm suas 

funções e possuem a faculdade de serem conhecidas por meio da razão; o ato de existir e 

a inteligibilidade são desvendados pelo uso da inteligência (PLATÃO, 2003).  

O Bem, em Platão (2003), regula e gera tudo que existe, embora não se assemelhe com o 

que criou. É possível relacionar o Bem platônico e o Deus nas tradicionais religiões 

africanas. Todavia, existe uma contraposição entre as ideias platônicas e o Axé-Ntu nas 

culturas afrodescendentes, uma vez que na religião tradicional afro-brasileira a metafísica 

representada na força vital (Axé - Ntu) que perpassa todos os seres e todas as coisas pelo 

seu caráter de universalidade, pode se confundir aos seres do mundo material. Ajusta o 

mundo dos humanos na sua empiria. Assim: 

 
Vida, força, existir, são uma idêntica realidade, o valor fundamental, 
ontológico, donde deriva a sabedoria banto, como o qual elabora a totalidade 
dos raciocínios, motiva os comportamentos, funda a religião, desenvolve e 
justifica a magia, solidariza a sociedade e regula a ética (ALTUNA, 1985, p. 
47).  
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A força suprema gera todos os seres empíricos (materiais) e inteligíveis (imateriais) faz 

assemelharem-se e estarem conectados pelo processo ritualístico religioso, pois, essa 

força reguladora está sempre presente nas coisas do mundo das experiências e do 

inteligível. Podendo ser mais intensa ou menos intensa.  

Assim, no ritual religioso tradicional a força vital presentifica nas plantas, nos animais ou 

mesmo na pessoa que incorpora uma entidade sagrada. O processo ritualístico torna mais 

eficaz e ativo no mundo empírico a inteligibilidade do mundo metafísico. Já na 

metafísica platônica as ideias, formas puras, compõem toda a realidade sensível, 

entretanto e de forma paradoxal não se assemelha a essas mesmas coisas da empiria as 

quais foram criadas pelas próprias ideias. Na filosofia platônica existe uma dicotomia ao 

separar o mundo material do imaterial, o sensível do inteligível.  

Dois mundos que estão separados um do outro, sendo possível perceber esta afirmação 

nas duas obras de Platão, Fédon e A República. Nestas obras o filósofo deixa na 

obviedade a necessidade de se desvincular do mundo material para se chegar ao sagrado 

e as ideias. Nessa concepção há a valorização do mundo inteligível em detrimento do 

mundo sensível. O que não é aceitável na filosofia religiosa de base africana que entende 

os dois mundos (material e imaterial) vinculados e indissociáveis. É assim: 

 
A participação tem a missão de integrar os seres particulares e de situá-los 
dentro de um plano total do mundo visível e invisível, de forma que cada 
realidade tome seu lugar e a sua verdade na sua conexão e na sua relação 
universal... é o eixo das relações dos membros de uma mesma comunidade, o 
que une indivíduos e colectividades (MULAGO, 1965, p. 128-129 apud 
ALTUNA, 1985, p. 49). 
 

E continua Altuna (1985), no que se refere à afirmativa acima acerca da unidade 

universal entre os mundos imateriais e materiais, embora cada um deles em suas 

diversidades e particularidades, na filosofia religiosa africana “todo o universo visível e 

invisível – desde Deus até o grão de areia, passando pelos génios, antepassados, 

animais, plantas e minerais – está composto de ‘vasos comunicantes’, de forças vitais 

solidárias, que dimanam de Deus’” (SENGHOR, 1970, p. 357 apud ALTUNA, 1985, p. 

49). 

Segundo Platão as ideias reproduzidas na sensibilidade são falsas concepções da 

verdadeira, ideia inteligível e para além da ordem da física, ou seja, somente na 

metafísica podemos localizar a verdade única e perfeita. A realidade que observamos 
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ser da ordem da experiência são ilusões, pois, a perfeita verdade e as formas puras não 

nos vêm pela realidade empírica, mas sim, são dadas a priori a qualquer ordem do 

mundo da experiência. Os eidos (formas puras – ideias) já estão dados, anterior a 

qualquer relação com o material, contudo, os sentidos nos enganam e nos fazem 

acreditar que a verdade está no sensível.  

Na obra Fédon (2005) é colocado como condição para se chegar às ideias puras e 

metafísicas o abandono do corpo, composição da sensibilidade que causa confusão e 

engano, pois possui sentidos e estes ludibriam a ordem da razão. Assim, para Platão, 

somente com a renúncia do corpo é possível atingir as verdades, pois com o 

desligamento do corpo se sai do estado de “embriaguês” sensitiva e chega-se ao ápice 

da razão desligada da ordem material. As ideias da inteligibilidade são anteriores à 

realidade sensível, porém perdidas no instante de contato entre o nous e a matéria, 

corpo. Todavia, a filosofia platônica ressalta que as ideias devem ser buscadas pela 

reminiscência baseada na razão, deve-se retomar a procura pelos eidos. 

No que trata as ponderações anteriormente colocadas existe um distanciamento quando 

se referem à tradição religiosa afrobrasileira, pois é possível chegar ao sagrado sem a 

necessidade de abdicar do corpo, como colocou Platão lá no Fédon. Visto que, a forma 

inteligível da força vital está sempre presente nos seres sensíveis e não sensíveis, em 

algumas situações com maior intensidade e em outras com menor, pois, o que lhes faz 

ter maior ou menor intensidade na sua relação com o mundo material é justamente a 

relação ritualística criada e gerada no processo religioso. O rito religioso mantém a ação 

da força vital. O saber e o poder determinam a ação da força vital nas comunidades de 

afrodescendentes. Isso porque a força vital, no caso o NTU, na “sua ontologia 

fundamenta-se no dinamismo do ser, que leva, desde a participação vital, à inter-acção 

permanente. Por isso o ‘ntu’ é capaz de aumentar e diminuir” (ALTUNA, 1985, p. 51).  

Na obra Fédon uma aporia é erigida, pois, as ideias fazem parte dos entes, todavia e em 

outro instante se faz necessário o abandono do corpo pela alma para que se possa 

contatar o suprassensível. Nas religiões tradicionais de origem africana na formação do 

corpo está presente a força vital (Axé-Ntu) e por isso está sempre possuído pela 

universalidade metafísica dessa essência a qual se recupera e se renova pela ação do rito 

sagrado. Isto pode ser compreendido porque “a raiz Ntu expressa a ‘força-ser’, a energia 
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cósmica presente em todas as suas formas reveladoras, constituintes do mundo visível e 

invisível, do material e do imaterial, do existente e do pré-existente [...]” (SILVA e 

CALAÇA, 2006, p. 49). 

A filosofia platônica demonstra uma não objetividade quando se tenta chegar a uma 

solução possível na sua metafísica, esta é representada numa dicotomia entre o sensível 

e o inteligível. Esse dualismo dicotômico e paradoxal ora separa a empiria da 

suprassensibilidade ora torna esse dupla realidade em uma única, no “Bem” uno e 

universal e por Ele regido, assim fazendo ser parte do todo, uno e completo, o sumo 

“Bem”. Ir em direção ao não sensível, com a fuga do corpo, não é fazer o retorno para 

algo que se encontrava fora do sujeito, mas sim, notar que há um Ser regente de si 

mesmo e dos outros seres que gera e classifica todos. Assim, a realidade metafísica e o 

mundo da empiria são geridos pelo “Bem”. Destarte, só o “Bem”, como forma mais que 

pura, como ideia superior as demais ideias, pode atribuir parte de si mesmo, enquanto 

universal e uno, aos entes empíricos e não empíricos.  

Nos lugares de cultos religiosos tradicionais africanos se elaboram seres tendo como 

princípio regulador o Axé-Ntu que legitima a existência empírica e metafísica de tudo e 

todos que compõem e fazem parte desse universo religioso. A filosofia exercida nas 

religiões tradicionais africanas organiza o material e o espiritual, em termos platônicos, 

seres sensíveis e suprasensíveis. “O Axé-Ntu, presente em todos os lugares, garante a 

existência de todos os seres, não é apenas simples força individual presente em um 

único ser” (DOMINGOS, p. 147, 2011).  

Buscar a compreensão da relação da metafísica no trato religioso se faz de indubitável 

necessidade para se compreender o universal que perpassa a todos os seres, a força vital 

e a sua relação intrínseca com o sagrado que juntos altera e atua sobre a realidade 

inteligível e empírica. A força vital é uma parte também no sagrado e sofre ação do 

metafísico (imaterial, espiritual). As tradicionais religiões afrodescendentes estão em 

constante contato com o material, numa relação dialética em que humano e sagrado 

fazem a existência do mundo e existem no mundo. Pois, por força da força vital (Axé / 

Ntu) e com ação do Ser Supremo é “possível criar, recriar e reestruturar toda a realidade 

humana, seja material, seja espiritual” (DOMINGOS, p. 147, 2011).  
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8 PENSARES CONCLUSIVOS 

 

Na sociedade brasileira durante o período do escravismo criminoso foram cerceados os 

direitos da população negra africana e de seus descendentes. O direito a liberdade, a 

educação, a inserção social dentre outros foram apenas para uma população branca 

europeia e seus descendentes. Embora a população negra tenha buscado garantir seus 

direitos a partir da luta que se erigia mesmo antes da chegada em terras brasileiras. Ela 

continuou após a chegada nessas terras, pois, como colocamos no decorrer da pesquisa a 

história negra e, consequentemente, sua luta é anterior ao período de colonização 

europeia. 

Nesse caminho de luta, busca de direito e nova forma de ver o mundo eurocentrado é 

que se fez necessário pensar toda essa estrutura sustentada pelo pensamento 

cientificista. Assim, a educação e o fazer científico devem buscar abalar essas bases 

dadas, revirar o modelo dado que nega a participação de grupos que não são herdeiros 

da cultura e da estética europeia, devem exercer um papel que leve à inserção social 

dentro da percepção de diversidade.  

Foi por esse viés que buscamos construir esta pesquisa, tecendo considerações que 

permitam repensar os moldes sociais, culturais e religiosos mantidos. Pois, uma ciência 

e uma educação inclusiva devem abrir o olhar daqueles que delas participam para ver o 

mundo de forma crítica e construtiva, que percebam as estruturas dadas e em seguida 

possam questioná-las, compreender além do que é comum, além do trivial e, isso, é 

possível se fazer por várias vias, pela educação formal institucionalizada na academia e 

na escola, como na educação informal e não formal.  

Devemos fazer reflexões sobre a nova forma de ver o mundo e, portanto, refletir sobre 

essas novas formas é entender que lidaremos com verdades dadas, estas entendidas 

como inexoráveis, pois sua essência de verdade é o que lhe garante como algo 

inabalável, que não precisa alterar, uma vez que é verdadeiro não tem a necessidade de 

alteração. Como sem a necessidade de mudá-las, pois, não se muda o que é verdadeiro. 

Um novo olhar epistemológico tem como pretensão mexer nessas bases dadas como 

verdadeiras, logo, entendemos as dificuldades de se pensar um modelo educacional que 
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reelabore as concepções sobre os africanos, suas formas de vida, suas sociedades, suas 

práticas culturais e religiosas.  

Pudemos comprovar, nas fontes investigadas para a elaboração da pesquisa, que o 

elemento negro africano e afrodescendente, sua cultura e sua religião tradicionais pouco 

aparecem tornando difícil resgatar a história desse segmento social. Os poucos vestígios 

nos limitam traçar a presença negra de forma mais significativa na região, todavia, surge 

nas fontes dos periódicos do século XIX costumeiramente na seção de anúncios as 

denúncias de fugas de negros escravizados que nos remetem a pensar um movimento de 

luta contra a estrutura racista da região e a formação das várias comunidades 

quilombolas da região que foram mapeadas pelo movimento negro local.  

É certo que o elemento negro esteve em todo o território brasileiro em menor ou maior 

número de acordo com a estrutura econômica e a conveniência social para a instalação 

de vilas, cidades ou quilombos. Esse segmento social vindo da África trouxe consigo 

conhecimentos técnicos, tecnologias, culturas e sua religião que foram esquecidos ou 

negados pelos que tiveram a função de pesquisar e sistematizar a História do Brasil.  

A população negra e seus elementos culturais são marginalizados nos documentos e na 

história contadas na região do Cariri cearense, quando lembrados são vistos apenas 

como “negros escravos” enquanto produtores de uma cultura material e imaterial. No 

que se refere à questão da prática religiosa tradicional só surge nas fontes de forma 

estereotipada. Assim, se faz necessário estimular um novo olhar para a compreensão da 

presença negra nas práticas culturais e religiosas, pois, é algo que deve ser posto em 

prática quando se trata de pesquisar a atuação desse grupo na história da região. Uma 

vez que, podemos entender que educar é, também, rever os modelos dominantes dados, 

questioná-los, repensá-los, reelaborá-los, é refletir a história elaborada e conservada, 

reescrever outra história anteriormente negada.  

Quando se trata da questão religiosa e seus praticantes é preciso salientar que há a 

necessidade de uma reflexão que escape às concepções formadas, o senso comum, os 

estereótipos devem ser questionados, abalados e, por fim, removidos. A pesquisa, como 

ferramenta educativa e de atuação sobre a sociedade, deve abrir e instigar novas 

percepções, sugerir transformações e inclusão sobre esse segmento social e sua forma 

de fazer religião. É buscar entender que essa religião precisa ter um olhar diferenciado, 
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pois durante todo o processo histórico brasileiro passou por situações de racismo em 

que seus praticantes foram muitas vezes hostilizados, reprimidos, castigados, presos 

pelo simples fato de cultuar suas divindades de uma forma que não se assemelhava ao 

modelo cristão de cultuar o divino.  

É preciso entender, também, que os espaços sagrados, em seus atos simbólicos ou não 

simbólicos, dos terreiros de Umbanda e de Candomblé apresentam-se como lugares de 

reprodução de uma educação de base africana. Pois, quando se entende que a educação 

não é apenas institucional, logo ela se manifesta em toda a sociedade, em diferentes 

tempos e espaços. A educação nesses lugares, no seu cotidiano, ensina normas e valores 

religiosos e morais condizentes com seus princípios ancestrais. Seu fazer pedagógico 

não está preocupado com códigos e normas institucionais formalizados, possui seus 

próprios métodos e fazeres. Ainda que não haja uma sistematização dentro dos padrões 

exigidos convencionalmente dentro do espaço educacional institucional é de grande 

relevância informar que existe sim um fazer metodológico e metódico educacional 

nesses lugares. Há uma dinâmica que permite a transmissão dos conhecimentos, 

fazendo-nos afirmar a existência de uma educação em tais lugares.  

Discutir a presença negra africana e afrodescendente no olhar de afro-brasileiro é 

escapar as formas mais comuns e dominantes do pensar científico elaborado na 

academia. Destarte, quando se trata de religião tradicional de base africana é refazer o 

pensamento epistemológico sobre o que é religião passando dos limites do que está 

dado como religião. Assim foi a proposta quando colocamos a pensar a filosofia e a 

religião tradicional de origem africana. Não seria pensar simplesmente a religião e 

muito menos pensar apenas a filosofia, mas sim, se cogitar uma filosofia no fazer 

religioso, uma organização filosófica dentro da religião que une o material e o imaterial. 

As religiões tradicionais de matriz africana reproduzem um cosmos material e imaterial 

que pela força vital que delas emana, forças além da realidade física, estruturam toda a 

realidade dada. Garante a permanência e procede pelos limites de uma filosofia 

metafísica que se entrelaça entre o mundo dado e concreto e o mundo não concreto que 

por ações simbólicas e subjetivas do agente atua e interfere na existência humana. É na 

religião que se elabora o mundo e mantém o mundo existente. Logo, desse modo, esse 

fazer essa força vital, da forma que se organiza e se manifesta, coordena o mundo 
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material e o imaterial, os seres na sua existência física (material) e metafísica 

(imaterial). Pois, a busca da compreensão do que está para além do mundo material se 

faz preciso quando se trata de religião tradicional de base africana, uma vez que 

entender esse imaterial e universal, que está presente em tudo e todos os seres 

existentes, é entender a organização do mundo na sua totalidade física e metafísica.  

O Cariri cearense e mais precisamente as cidades em estudo são espaços onde se podem 

encontrar resquícios da herança negra africana e afrodescendente, essas raízes são frutos 

originários dos deslocamentos populacionais e das correntes migratórias ocorridas no 

interior nordestino. Portanto, nos contextos social e cultural do Cariri se faz necessário 

serem revisitados e reescritos trazendo à tona as contribuições e a participação desse 

grupo na história local. Estimular a pesquisa nesse viés deve ser o passo seguinte no que 

se refere rever a presença negra no Brasil, no Nordeste, no Ceará e no Cariri para trazer 

novas formas de ver o mundo social, cultural religioso, precisa-se ver para além do que 

é dito e posto nos livros acadêmicos e didáticos que destacam apenas parte da história, 

existem outras histórias que precisam ser contadas, que podem ser vistas por outros 

ângulos. Assim, podemos destacar que na cidade do Padre Cícero, depois dos 

autóctones, o primeiro a chegar e conhecer o território que hoje é a cidade foi um negro 

da Casa da Torre e não um europeu ou seus descendentes, como é comum nos livros 

que descrevem a história do Cariri   

De forma similar pode-se tratar a questão religiosa tradicional africana, então precisa ser 

compreendida por olhares que não sejam apenas aquela ótica racista, mas pela sua luta e 

persistência, pela sua essência de fazer religioso, entender que é uma prática religiosa e 

que precisa de respeito, que através dela se reproduz uma cultura negra africana e 

afrodescendente. A compreensão da história do negro/a e de sua prática religiosa deve 

nos servir e permitir criar novas percepções sobre o mundo dado e a partir desse 

entendimento buscar ações de combate a atos de racismo contra a cultura, o ser negro e 

a religião. Nesse combate podemos destacar a caminhada pela liberdade religiosa que 

também se configura como marco histórico para a região.  

Além de marco histórico a Caminhada Pela Liberdade Religiosa tem, assim como o 

espaço religioso de propagação de matrizes africanas, uma ação educativa. De forma 

similar podemos elaborar uma análise no que se refere à Caminha em Juazeiro do Norte. 

Esse ato de manifestação religiosa é uma ação educacional que leva e amplia o 
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conhecimento da sociedade local sobre a existência desses espaços sagrados e que esses 

lugares e seus praticantes devem ter o mesmo respeito que os sacerdotes de outras 

religiões. A ação concretizada na Caminhada perpetua e mantém a cultura religiosa de 

forma que todos aqueles que participam ou assistem percebem e apreendem o ato, 

aprendem que existem outras formas de manifestações religiosas que precisam ser 

respeitadas. As informações são recebidas e transmitidas para outras gerações.  

Enfim, a educação exercida na caminhada é o cultivo, é reelaboração, é perpetuação das 

culturas religiosas de matrizes africanas pela luta. Ir as ruas com suas representações 

simbólicas do sagrado é propagação dos conhecimentos, é a educação se manifestando 

pelo simples ato de tornar-se público, mostrar-se aos olhos dos outros para que esses 

outros percebam que existe a diferença e que essa diferença precisa ser respeitada e 

compreendida. É a produção, a transferência das formas de se fazer e se perpetuar o 

religioso de outros povos e outras culturas. O fato de rememorar a simbologia sagrada 

africana se manifestando nas ruas é a educação concretizada, neste caso, no ato de 

manifestar daquele que se senti excluído e vai às ruas ensinar que sua exclusão é 

elaborada por um grupo social que pratica e mantém um racismo religioso durante 

séculos. Educação no ato da caminhada é ensinar que as práticas religiosas de base 

africana tradicional são parte incontestável e irremediável da identidade nacional, 

regional e local.  

A prática religiosa afrodescendente e a caminhada, no atual contexto da região, são 

formas de se propagar e se manter mediante as desventuras colocadas desde o Brasil 

Colônia. São fatores de perpetuação de um povo, são formas e manifestações com que 

essas religiões vêm se perdurando na região. Assim, sustentando junto às gerações 

posteriores sua prática e sua forma de se fazer como religião com bases em 

ensinamentos e princípios africanos, permitindo a composição da identidade local, em 

que se pode afirmar: o Cariri também é negro em suas práticas culturais e religiosas. 

Dessa maneira é que a presença negra e sua prática religiosa têm se apresentado para a 

sociedade, por um olhar elaborado pela epistemologia e reproduzido na sociedade. 

Então, diante dessas a população negra e os praticantes das religiões tradicionais têm se 

manifestado no processo histórico e social, como forma de buscar direitos, pela ação de 

luta reivindicando seus lugares de cidadãos. 
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E, por fim, fechamos esta tese de doutorado e conclusão com a seguinte afirmativa: 

podemos rever a história local do Cariri cearense de outra forma que não apenas pelo 

viés eurocêntrico. Entendemos que esta pesquisa é parte de um estudo que pode ser 

estudado e transmitido na educação formal no intuito de reelaborarmos a história local 

com resgate da presença negra. É uma proposta educacional que abre um novo leque 

para discutir o negro no Cariri cearense e nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, sua 

presença, suas contribuições culturais materiais e imateriais. Pois, entendemos que se 

faz de indubitável urgência repensar os currículos escolares da região no que se refere a 

introduzir a presença negra e de suas culturas nas escolas de educação básica e no 

ensino superior, ambos muito carentes de discussões coesas. 
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