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INTRODUÇÃO

A compreensão das nuances que interpenetram um tema político, consoante Martinho

Rodrigues (2010), implica no esforço e desafio de ponderar e interpretar a complexidade dos

diversos condicionantes relacionados com aspectos organizacionais, culturais e sociais, bem

como suas influências e repercussões na estrutura e conjuntura da economia e da sociedade. 

Com a pretensão de ser a “ciência dos homens no tempo” (BARROS, 2012, p.248), a

História  Nova  aproxima-se  dos  objetos  de  forma  interdisciplinar  e  problematizadora,

buscando uma compreensão mais ampla e aprofundada e procurando relacionar elementos

históricos com dados de outras ciências, a fim de perceber nos fatos e fenômenos influências e

repercussões políticas, culturais e econômicas.

Desta forma, seu olhar original abrange as comunidades humanas nos diversos tempos

e  em  seus  espaços,  sob  a  ótica  do  universo  das  ciências  sociais:  sociologia,  geografia,

economia,  antropologia,  arqueologia,  entre  outras,  consideradas,  a  partir  do  debate  entre

sociólogos,  filósofos,  geógrafos  e  historiadores,  sob  uma  perspectiva  holística  e

pluridisciplinar.

Noutra  perspectiva,  imagens  ilustram  realidade,  seja  esta  concreta  ou  abstrata  e

comportam certos valores, podendo transmitir ideias, fatos e atender a inúmeros interesses,

sob o olhar de quem as captam, convertendo-se em elemento precioso para a pesquisa de

campo, uma vez que estabelecem a mediação entre o trabalho de busca de dados e o momento

seguinte,  de  transposição,  fixação  e  análise,  no  qual  o  pesquisador  precisa  recompor  a

memória e recuperar cenas e sentidos coletados.

A opção por fazer uso de registros visuais para descrever o Quilombo Boqueirão da

Arara explica-se parafraseando Delory-Momberger (2006, p.105): “A fotografia cria o que ela

tenta apreender, conforme regras, meios e práticas que lhe são próprias, ela é inteiramente

‘constituída’; ela fabrica e faz surgir mundos”.

Dito de outra forma, o objetivo principal é ampliar o universo imagético, envolvendo
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território e peculiaridades geográficas: paisagens, recursos naturais e impactos ambientais da

presença humana, facilitando ao leitor a visualização espacial do quilombo, combinando-a ao

conteúdo  discursivo  e  procurando  instigar  sua  imaginação  para  percepções  intrínsecas

suscitadas pela história singular que acompanha a biografia deste grupo social tradicional.

DESENVOLVIMENTO

O povoado quilombola  Boqueirão  da  Arara  se  encontra  no município  de  Caucaia.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE-CIDADES, 2015),

Caucaia, município cearense, está localizado na região Noroeste do estado, distante 27Km da

capital,  pela  rodovia  federal  BR  222.   O  município  conta  com  uma  área  territorial  de

1.228,506 Km² e a população estimada, em 2014, de 349.526 habitantes.

O trânsito ferroviário entre a capital do estado e a sua região noroeste iniciou operação

em 1917, com equipamentos circulando das estações de Fortaleza até Soure, à época, hoje,

Caucaia, chegando até à parada Guararu - ou Arara, e Boqueirão. Aproveita-se para pontuar

que uma das versões para a origem do nome Boqueirão da Arara sugere referência a esta

estação  ferroviária,  que  chegou  a  oferecer  operação  de  transporte  com  embarque  e

desembarque  de  passageiros.  Atualmente,  neste  ponto  do  trecho,  o  trem  passa  direto,

funcionando somente para fins de transporte de cargas.

Sabe-se que o arcabouço jurídico que concede direitos  e protege a certificação de

territórios  quilombolas  é  recente  no  Brasil  e,  embora  haja  um  número  expressivo  de

comunidades  negras  reconhecidas  oficialmente  (FUNDAÇÃO  CULTURAL PALMARES,

2015), ainda é muito reduzido o número de terras quilombolas tituladas e certificadas, o que

desperta  para  a  necessidade  de  aproximação  com  estes  grupos  sociais,  historicamente

prejudicados, inquestionavelmente.

Seguindo pela BR 222, que liga os municípios cearenses de Caucaia e São Gonçalo do

Amarante, é possível encontrar o povoado Boqueirão da Arara a 10km do centro de Caucaia

ou distante 37km de Fortaleza, se o ponto de partida for a capital cearense.  O território é

ocupado por famílias de descendentes de negros escravos dos dois lados da pista, mas a maior

parte delas, assim como a sede da associação e ponto de encontro dos moradores durante as

reuniões fica à esquerda da rodovia federal.

A imagem 1 oferece um panorama da entrada do povoado, com vista da Serra da
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Conceição e do Guararu. À direita, pode-se ver parte da sede da associação, que é o ponto de

encontro dos moradores durante as reuniões. O registro feito no auge do verão de 2014 dá

uma ideia do quanto é quente e seca a região, bem como das dificuldades enfrentadas pelo

povo, antigo e recente, na luta pela sobrevivência.

A residência de D. “Fia” se encontra vizinha à sede da associação. Havia acontecido

um chuvisco na madrugada que antecedeu à entrevista descrita a seguir e, conforme percebe-

se, a pouca precipitação foi relembrada com alegria por D. “Fia”  (informação verbal): [...]foi

pouco, mas esperamos que venha mais. Quando chove aqui é bom demais! [...]39

Imagem 1 – Vista do povoado Boqueirão da Arara, com a sede da associação de moradores à
direita e as serras, da Conceição e do Guararu, ao fundo.

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em novembro de 2014.

A ocupação do território se divide entre os dois lados da BR 222. À direita da pista,

em terras que estão em disputa com fazendeiros, encontram-se morando algumas famílias

tradicionais,  entre  elas  a  de  D.  Maria  Irene  e  S.  Raimundo,  que  vivem neste  espaço  do

território desde que se casaram. O sítio foi herdado dos bisavós e avós de D. Maria Irene que,

segundo ela,  trabalhavam na lavoura e com criação de animais, além de se dedicarem ao

trabalho  artesanal  e  confecção  de  utensílios  e  artefatos  para  uso  doméstico,  como louça,

panela, pote e alguidar feitos com barro retirado do riacho Guararu, à época, hoje, o Açude

Guararu.  Na memória de D. Maria Irene são marcantes os elementos que remetem à ligação

com a terra e com o grupo social. Sua narrativa reforça o apreço que tem pela criação de

ovinos e caprinos, no entanto, confessa que abriu mão da prática antiga na família para evitar

tensões  e  conflitos  com a  vizinha,  que  segundo  diz,  não  cerca  as  terras,  facilitando  aos

39Entrevista concedida por CONCEIÇÃO (“Fia”). Entrevista I. [22 nov. 2014].  Entrevistadora: Tânia Gorayeb 
Sucupira. Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2014.
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animais comerem suas plantações.

As experiências de vida suscitam reflexão, no que diz respeito às mudanças vividas

por todo ser no mundo, colocada na afirmação de Josso (2006, p. 34 e 35), sobre os relatos:

Todos os relatos de histórias de vida, sem exceção, apresentam-se como uma
sucessão ou uma co-habitação de buscas que valorizam aspectos particulares
da  existência:  a  felicidade,  os  conhecimentos  sobre  o  mundo,  o
conhecimento de si e dos outros, a pesquisa de vínculos férteis, o sentido da
vida, e,  finalmente, o desenvolvimento de uma melhor acuidade de nossa
capacidade  de  observação  ou  dito  de  outro  modo  de  nossa  atenção
consciente.       

                   

Os aspectos particulares da existência que transbordam na narrativa de D. Maria Irene,

aos quais Josso (2006) se refere, envolvem a formação da memória afetiva na forma em que

Halbwachs (1990, p. 36) aponta: “não esquecer que nossos sentimentos e nossos pensamentos

mais pessoais buscam sua fonte nos meios e nas circunstâncias sociais definidas”.

Em  análise  de  Bergson  (1999),  a  memória  se  constrói  partilhada  interativa  e

coletivamente, ainda que de forma pessoal. Nela estão os significados para os registros que se

tem,  impregnados  de  afetividade  e  subjetividade,  pois  a  memória  perpetuada  é  sempre  a

memória sob um determinado ponto de vista ou estado de espírito.

Imagem 2  -  Vista  do  povoado,  na  perspectiva  à  esquerda  da BR.  Ao fundo,  a  Serra  do
Camará.

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em setembro de 2013.

Para além do físico, vislumbrar as paisagens que formam o território quilombola: meio

ambiente;  particularidades  de  sua  natureza  e  as  vistas  das  serras:  Boqueirão,  Conceição,

Guararu, Camará, Santa Rosa conjugados com as imagens do seu povo, os descendentes dos

antigos cativos é despertar a imaginação para o vivido pelos antepassados deste grupo, em um

passado  distante,  ainda  nos  tempos  da  escravidão,  recuperando  o  sentido  que  Delory-
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Momberger (2006) confere para a fotografia.

Segundo a estudiosa, o registro imagético é um projeto em curso, cujo objeto contém

elementos materiais e imateriais, os quais surgem a partir do olhar que contempla: “Nada se

oculta sob a imagem, tudo está lá, é suficiente ler” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 108).

O território quilombola se limita com terras de particulares e propriedades de empresas

de exploração mineral, gerando diversos problemas para os envolvidos: conflitos por disputas

de terra, graves transtornos ambientais e diversos riscos à saúde dos moradores, devido ao pó

liberado durante  o  processo  de  extração do minério,  que  polui  o  ar, destrói  a  vegetação,

contamina o solo e compromete a qualidade das já escassas reservas hídricas.

Imagem 3 - Explosão de mina na Serra do Boqueirão pela pedreira estabelecida na região
havia muitos anos e cujas terras fazem fronteira com o território quilombola.

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em novembro de 2014.

A  explosão  registrada  na  imagem  acima  aconteceu  enquanto  os  moradores  da

comunidade chegavam para mais uma reunião na sede da associação, onde já se encontravam

muitas pessoas agrupadas - homens, mulheres, crianças e idosos, discutindo temas. O estouro

da dinamite foi percebido como sendo bem próximo e o barulho, que surpreendeu a todos,

ensurdeceu e foi assustador, como é de se imaginar.

Importante ressaltar que não houve o toque prévio da sirene avisando, como prevê a

legislação  do  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  (BRASIL,  2015),  nas

recomendações  constantes  em Normas  Reguladoras  de  Mineração  -  NRM,  nem qualquer

outra providência para o sobreaviso das pessoas. Ademais, a extensão da nuvem de poeira que

se seguiu ao estrondo envolveu uma grande área, por um longo tempo, alcançando adultos e

crianças e provocando mal-estares de visão e respiração, principalmente.

Para  além  dos  efeitos  perturbadores  sobre  a  população,  a  nível  psicológico,  a

exploração intensa e prolongada do minério na serra tem consequências trágicas para o meio
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ambiente e prejuízos graves para a saúde dos moradores do povoado. Se, quando interpelada

sobre  os  eventuais  problemas  advindos  das  atividades  da  pedreira  para  os  moradores  do

povoado D. “Dica” os nega (informação verbal): [...] Não, a pedreira é do Zé do Carmo [...]40,

mas sua filha, D. “Fia”, traz outras lembranças:

[...] A pedreira é antiga...Eu lembro dela desde criança... Já morreu muita gente
nessa  pedreira e  ficou  aleijada também.  Teve um homem que  ficou depressivo
porque perdeu o cachorro em acidente na pedreira. A poeira atrapalha muito, mas,
depois  daquele  dia  da  reunião,  (reporta-se  à  explosão  que  ficou  registrada  na
imagem 6) eles estão explodindo mais à noite.[...]41 (informação verbal).

RICOEUR (2008) explica que a memória é um monumento politicamente construído e

está  viva nos  grupos sociais.  Ela  flutua nos  movimentos de lembranças  e  esquecimentos,

sendo suscetível e manipulável, em permanente evolução e sujeita a transformações.  Suas

representações e simbolismos são evidenciados nas dialéticas das interações e estão presentes

nas dinâmicas dos contextos sociais, culturais e políticos.

A imagem a seguir, de 22 de novembro, auge do verão, mostra D. “Fia” na varanda de

sua casa, com a visão parcial da cisterna da família. Percebe-se claramente o quão seco está o

mato,  dando  a  sensação  mesmo  de  queimado,  bem como  se  tem ideia  de  proporção  da

importância que tem cada gota de água potável acumulada.

Imagem 4 – D. “Fia”, na varanda sua casa, com a visão da cisterna, único reservatório para
acúmulo de água da chuva, ou comprada de carros-pipa.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em novembro de 2014.

Na casa de D. “Fia” mora também sua mãe, D. “Dica”. Ao lado dela encontra-se a

residência de seu filho, Francisco Marcos, com a esposa Germana e o filho Cauã. A cisterna

40Entrevista concedida por RAIMUNDA. (“Dica”) Entrevista I. [22 nov. 2014].  Entrevistadora: Tânia 
Gorayeb Sucupira. Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2014.
41Entrevista concedida por CONCEIÇÃO (“Fia”). Entrevista I. [22 nov. 2014].  Entrevistadora: Tânia Gorayeb 
Sucupira. Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2014.
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de D.  “Fia” serve às  duas  famílias,  o  que não é  fácil,  segundo diz  sua irmã,  D.  Magela

(informação verbal): [...] A cisterna dela aí, coitada, é pra todo mundo aí […]42.   

Quando  as  chuvas  são  insuficientes  eles  precisam  comprar  água.  A respeito  da

despesa, diz D. “Fia” (informação verbal): [...] Antigamente tinha mais água, mas ficava mais

longe... Hoje, a gente compra, junta da chuva e pega no açude cacimbão, mas a água do

açude não presta pra quase nada, é suja demais […]43.

A problemática ocasionada pela deficiência de abastecimento hídrico é constante. Na

última visita à D. “Fia”, em agosto de 2015, ela desabafava acerca do sacrifício que fará para

comprar  água  do  carro-pipa  e  D.  Vicência,  do  lado  direito  da  pista,  relata  a  mesma

dificuldade:

[...] Eu tenho cisterna... Água, aqui, só se comprar.... Cada pipa custa 130 Reais,
vem de poço profundo, do Coité... Água boa, tratada, dá pra um bom tempo, uns
três meses... Tomar banho, lavar roupa... Compraram, acolá, por 150 Reais, mas a
água não é boa, é salgada... Tem que botar a água no tacho pra sentar, porque é
cheia  de  barro...“Esculhamba”  a  cisterna.  Eu  sei  o  lugar  que  dá  agua  bem
facinho, se cavar o poço [...]44 (informação verbal)

Delory-Momberger (2006) traça o caminho de formação social através da narrativa

biográfica,  percurso  que  envolve  a  coleta,  reunião,  ordenação  e  vinculação  dos

acontecimentos  da  existência,  em  um  esforço  de  organização  com  sentido  e  coerência,

observando que “a narrativa não entrega os ‘fatos’, mas as ‘palavras’: a vida recontada não é a

vida” (2006, p. 361).  

Por conseguinte, afere-se que a história de vida traz em si um potencial de formação,

evidenciado no desenrolar da existência humana em suas diversas instâncias de constituição,

no âmbito individual e social. Cada pessoa, desde que nasce, inicia um movimento biográfico

com  datas,  personagens  e  acontecimentos  cujas  relações  estão  na  base  da  sua  formação

pessoal e ao qual se juntam todas as experiências evidenciadas nas interações sociais, ou,

como dito em Pineau (2006,  p.42),  o  movimento  biográfico “[...]  É um caldo de cultura

multiforme, complexo, disperso”.

42Entrevista concedida por MAGELA. Entrevista I. [22 nov. 2014].  Entrevistadora: Tânia Gorayeb Sucupira. 
Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2014.
43Entrevista concedida por CONCEIÇÃO (“Fia”). Entrevista I. [22 nov. 2014].  Entrevistadora: Tânia Gorayeb 
Sucupira. Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2014.
44Entrevista concedida por VICÊNCIA. Entrevista II. [14 fev. 2015].  Entrevistadora: Tânia Gorayeb Sucupira.
Boqueirão da Arara, Caucaia, Ceará, 2015.
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ALGUMAS CONCLUSÕES

Se a memória é socialmente construída, toda documentação também o é e a coleta de

representações de si e da realidade, por meio da história oral e história de vida, abre novos

campos  de  pesquisa,  constituindo-se  em  uma  nova  perspectiva  metodológica,  pois  a

reconstrução  cronológica  deste  ou  daquele  período  é  um  instrumento  privilegiado  para

formação de acervo histórico.

Ademais as narrativas, além de percebidas por sua natureza de registros dos fatos e

acontecimentos sociais  ao longo do tempo, são também concebidas como matérias-primas

para  elaboração de  fontes  documentais  e  a  nova historiografia  considera fontes  históricas

todos e quaisquer vestígios e evidências da cultura humana material e não material.

Na atualidade, os quilombos continuam representando espaços comunitários de povos

tradicionais que se organizam para superar os desafios impostos pela luta por sobrevivência.

No  entanto,  longe  de  precisarem  fugir  da  escravidão,  o  objetivo,  hoje,  é  garantir  a

territorialidade e os direitos constitucionais, enquanto descendentes de escravos, conforme

expresso nas  leis,  incluindo condições  dignas de inserção na sociedade,  como o acesso à

educação, saúde, trabalho e mobilidade urbana, entre outros bens sociais.

Embora,  no  imaginário  coletivo,  ainda  permaneça  forte  a  concepção  de  quilombo

como território marginalizado, carente de recursos tecnológicos e isolado dos centros urbanos,

o  Boqueirão  da  Arara,  a  exemplo  de  outros,  demonstra  a  necessidade  de  ampliação  e

divulgação  do  número  de  pesquisas  sistematizadas  nestes  espaços,  a  fim de  ressignificar

conceitos, reconstruir imagens e solidificar no senso coletivo nova visão e compreensão, mais

adequada ao formato destes povoados na modernidade.  
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