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RESUMO

Esta dissertação tem como principal objetivo analisar os condicionantes
históricos na construção territorial do Cariri cearense. O trabalho parte da
hipótese que as condições geoambientais, o fenômeno do Catolicismo popular
e o acesso à educação foram fatores preponderantes para a formação
territorial desta região. Metodologicamente a pesquisa utilizou as dimensões da
sustentabilidade (social, ambiental, econômica e político-institucional) para
fazer a análise da formação histórica do Cariri cearense e levantar as
limitações e as possibilidades para o alcance de um processo efetivo de
desenvolvimento regional sustentável no Cariri. Os fatores ambientais foram
determinantes para a ocupação do território. A economia baseada na cana de
açúcar fortaleceu o modelo do monopólio coronelístico da região do Cariri
cearense. Os valores culturais herdados pelo povo do Cariri cearense se
originam em um mosaico social e econômico construído pelos valores e
tradições trazidos primeiro pelos retirantes e depois pelos romeiros. O
sertanejo retirante chegava ao Cariri em meio aos períodos de estiagem,
atraídos pelas condições naturais menos adversas da região, em busca de
alimento para o corpo. E o romeiro vinha em busca do alimento para alma.
Cada migrante que ficava acrescentava uma peça ao mosaico. Esse processo
histórico levou à formação de uma região rica em diversidade, que reúne
condições ambientais, econômicas, sociais e institucionais peculiares que se
diferenciam do restante do Semiárido. Apesar dessas particularidades, do forte
crescimento econômico e de um grau razoável de inclusão social, a região do
Cariri cearense ainda não consolidou um real processo de desenvolvimento
regional sustentável.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional Sustentável, Formação Histórica,
Território, Cariri Cearense.

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the historical conditions in the territorial construction
of Cariri cearense. The work starts from the assumption that the geoenvironmental conditions, the phenomenon of popular Catholicism and access
to education were predominant territorial formation factors in this region.
Methodologically the research used the dimensions of sustainability (social,
environmental, economic and political-institutional) to do the analysis of the
historical formation of Cariri cearense and lift the limitations and possibilities for
achieving an effective process of sustainable regional development in Cariri.
Environmental factors were decisive for the occupation of the territory. The
sugarcane-based economy strengthened the model coronelism monopoly of
Cariri cearense. Cultural values inherited by the people of Cariri cearense
originate in a social and economic mosaic built by the values and traditions
brought by migrants first and then by pilgrims. The migrant frontiersman came
to Cariri amid drought periods, attracted by less adverse natural conditions of
the region in search of food for the body. And the pilgrim came in search of food
for the soul. Every migrant who was added a piece to the mosaic. This historical
process has led to the formation of a region rich in diversity, bringing together
unique environmental, economic, social and institutional conditions that differ
from the rest of the semiarid region. Despite these peculiarities, strong
economic growth and a reasonable degree of social inclusion, the Cariri
cearense not yet consolidated a real process of sustainable regional
development.
Keywords: Sustainable Regional
Planning, Cariri Cearense.
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RÉSUMÉ
Ce travail a pour principal objectif d'analyser les déterminants historiques dans
la construction territoriale du Cariri dans l’État du Ceará, Brésil. Le travail a
comme hypothèse la prépondérance des conditions géo-environnementales, du
phénomène du catholicisme populaire et de l'accès à l'éducation comme
facteurs importants pour la formation territoriale de cette zone. Du côté
méthodologique, la recherche a utilisé les dimensions du développement
durable (social, environnemental, économique et politico-institutionnelle) pour
faire l'analyse de la formation historique de Cariri et soulever les limites et les
possibilités de parvenir à un processus efficace de développement régional
durable dans la région. Les facteurs environnementaux ont été décisifs pour
l'occupation du territoire. L'économie basée sur la canne de sucre a renforcé le
modèle de monopole des coronéis. Les valeurs culturelles héritées par les gens
du Cariri cearense proviennent d'une mosaïque construite par des valeurs et
des traditions sociales et économiques amené d'abord par les retirantes,
migrants du Sertão, et après par les pèlerins. Le migrant du Sertão arrivait au
Cariri dans les périodes de sécheresse, attirés par des conditions naturelles
moins défavorables de la région, à la recherche de nourriture pour le corps. Le
pèlerin, à sa fois, venait à la recherche de nourriture pour l'âme. Chaque
migrant qui restait dans la région ajoutait une pièce à la mosaïque. Ce
processus historique a conduit à la formation d'une région riche en diversité, qui
rassemble des conditions environnementales, économiques, sociales et
institutionnelles particulières qui diffèrent du reste du Semi-aride. Malgré ces
particularités, la forte croissance économique et un degré raisonnable
d'inclusion sociale, le Cariri cearense n'a toujours pas consolidé un véritable
processus de développement régional durable.
Mots-clés: Développement régional durable, formation hydrique, territoire,
Cariri cearense
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação traz uma análise da formação histórica do território
do Cariri cearense a partir das dimensões da sustentabilidade, buscando assim
compreender o seu atual processo de desenvolvimento regional.
O Cariri cearense fica no sul do estado do Ceará e é tido como um
verdadeiro “oásis” no meio do Sertão cearense. As suas riquezas naturais de
fato diferenciam grande parte do Cariri. Chama a atenção dos visitantes a
diversidade natural e a beleza da Chapada do Araripe, que abriga a Floresta
Nacional do Araripe (FLONA), uma área de proteção ambiental, e também o
Geopark Araripe, primeiro da América Latina. Uma das maiores riquezas da
região é a água, em contraste com o resto do Sertão. Contudo, essas riquezas
naturais não abrangem todo o território, sendo uma fonte de contradição que
deve ser considerada ao se analisar a região.
Outra característica importante que se deve considerar ao analisar o
Cariri cearense é sua forte cultura popular, marcada hoje pela religiosidade da
população e por figuras míticas como o Padre Cícero Romão Baptista, o beato
José Lourenço, líder da Fazenda Caldeirão, e o padre Ibiapina. Para além da
adoração quase unânime ao “Padim”, o Cariri revela inúmeras manifestações
culturais relevantes. Embora boa parte da cultura esteja ligada fortemente ao
aspecto do sagrado, é possível perceber hoje manifestações diversas, que
mostram a riqueza dessa região, quando vista em sua totalidade.
A gênese histórica da região revela uma dominação econômica e
social inicial das elites agrárias, que se transmutou ao longo do tempo. Nesse
sentido o território abrange diversos interesses sociais vinculados às
conjunturas políticas de poder lideradas pelas oligarquias locais.
A formação histórica do Cariri cearense revela que esse território
passou por grandes transformações no cenário político institucional, levando ao
surgimento de uma região rica e contraditória em diversos aspectos, o que
demonstra a necessidade de estudá-la a partir de várias temáticas, tais como
cultura, educação, política, religiosidade e meio ambiente, além da economia.
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O Cariri que se vê nos dias atuais, “moderno”, industrializado e com
grande crescimento econômico, é bem diferente do Cariri agrário ou daquele
que dividia seu espaço entre beatos e cangaceiros, como diria Facó (1965), em
episódios que foram destaque em sua historiografia.
Compreender os momentos históricos desse território, bem como
suas características ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas, é o
caminho para entender como se deu a atual conformação do Cariri, bem como
para propor alternativas para um processo sustentável de desenvolvimento
para a região em estudo. Assim a questão central está relacionada com o
levantamento dos fatores fundamentais que deram a conformação do processo
de desenvolvimento da localidade.
Esta dissertação parte da hipótese de que as condições naturais, a
influência da religiosidade e o acesso à educação foram os fatores que
condicionaram a formação da região tal como é hoje.
Para comprovar essa premissa, o objetivo geral da pesquisa é
analisar a formação histórica do Cariri cearense e sua influência no processo
de desenvolvimento regional sustentável. Especificamente a pesquisa descreve
a formação histórica do Cariri cearense, das dimensões da sustentabilidade
(social, ambiental, econômica e político-institucional); determina as influências
históricas na organização atual do Cariri cearense e levanta as limitações e
possibilidades para o alcance de um processo efetivo de desenvolvimento
regional sustentável no Cariri.
A dissertação está dividida em quatro capítulos. Depois desta
introdução, o segundo capítulo traz os passos metodológicos para o alcance
dos objetivos propostos. O terceiro capítulo traz os resultados da pesquisa
sistematizados a partir das dimensões da sustentabilidade. Nesse capítulo é
feita a análise dos fatores ambientais, sociais, culturais, políticos e econômicos
condicionantes para a formação da região, com destaque para as condições
naturais diferenciadas do restante do Semiárido, a importância da religiosidade
de seu povo e os processos que determinaram o acesso à educação. A partir
dessas

análises,

o

quarto

capítulo

buscou

compreender

o

atual

desenvolvimento da região do Cariri, avaliando a sua sustentabilidade. Por fim
são apresentadas as considerações finais e sugestões.
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2 DESCOBRINDO A PESQUISA - CAMINHOS PERCORRIDOS
PARA ENCONTRAR A HISTÓRIA DO CARIRI CEARENSE

Este capítulo traz os elementos metodológicos norteadores desta
pesquisa, apresentada em forma de narrativa, e desenvolvida por meio de
análises bibliográficas e documentais. Primeiramente é mostrada a localização
geográfica da região estudada e um breve resgate de sua origem histórica e
fatos marcantes desde o século XVIII, apresentando os primeiros passos para
compreender sua formação. O capítulo elucida ainda o método de análise dos
fatos históricos com base nas dimensões da sustentabilidade.
A pesquisa teve como suporte documentos históricos oficiais obtidos
no Centro de Documentação da URCA. E a base bibliográfica traz autores que
trabalham as temáticas do desenvolvimento regional sustentável, da educação,
do processo histórico e do pertencimento. Dados secundários obtidos em
órgãos federais e estaduais também foram usados e contribuíram para a
validação das análises.

2.1 Localização da pesquisa

O Cariri cearense está localizado na encosta da chapada do Araripe,
porção sul do estado do Ceará, distante aproximadamente 500 km da capital,
Fortaleza. Faz divisa com os estado do Pernambuco, Paraíba, Piauí, uma área
que desde o século XIII é explorada pelos desbravadores coloniais. A Figura 1
traz a sua localização geográfica.
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Figura 01 - Localização Geográfica do Cariri cearense
Fonte: IPECE. Disponível em: http://www.ipece.ce.gov.br

2.2 Uma aproximação inicial do Objeto de Estudo

A região denominada de Cariri cearense, conhecida como “oásis do
Sertão”, tem características geológicas e ambientais particulares, responsáveis
por uma rica biodiversidade abrigada na Chapada do Araripe, sul do estado do
Ceará. São terras férteis com fontes de águas no solo e subsolo que
proporcionam melhores condições às atividades agrícolas nesta região do que
no restante do estado.
Muitos dos habitantes do Cariri cearense não identificam esta região
como Sertão ou como Semiárido. A identidade desse povo remete à região em
particular. São caririenses, e não necessariamente sertanejos. Nesse sentido
Pinheiro (1930), afirma que:
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Por isto, em geral, se não julgam sertanejos os caririenses. Em
virtude de um certo orgulho nativista, talvez por que o termo sertão
lhes dê a ideia de zona sêca e estéril, acham que suas terras muito
bonita e fértil, não deve incluir-se naquela designação. O Cariri é lindo
e rico, não pode ser Sertão (PINHEIRO,1930,p.7).

Nesta

concepção

podemos

analisar

as

peculiaridades

e

pertencimento do povo Cariri em relação às belezas naturais.
As terras férteis do Vale do Cariri, foram propicias para o cultivo da
cana de açúcar, associada a grade reserva hídrica contida em seu subsolo, o
Vale do Cariri foi sem duvida um dos maiores produtores de rapadura e cana
de açúcar do estado do Ceará. Sobre este produto comercializado no Sul do
Ceará, os carro de Boi e as mulas eram utilizados para transportar a produção.
Neste sentido Pinheiro (1930) ressalta que:

Antes da via férrea e da época dos automóveis, exportavam-se toda a
safra dos engenhos caririense em costa de animais, que vagavam ao
pêso dôs surrões de couro cru cheios de rapaduras.
De longe, nos caminhos, ouvia-se naquele tempo, como inda hoje se
ouve muito menos, o estalo sêco das linhas dos tangedores dos
comboios (PINHEIRO, 1930, p.108).

O comércio da cana de açúcar e de seus derivados trazia grandes
caravanas de mulas e carros de boi que dinamizavam a economia da região do
Cariri cearense.
A chegada da linha férrea à cidade do Crato, transformando-a em
um grande centro comercial, caracterizou-a como “cidade feira”. Os principais
produtos que movimentavam a economia do Sul do Ceará e cidades
circunvizinhas, inclusive de outros estados, chegavam primeiramente na cidade
do Crato.
Desde o princípio da história um dos fatores que proporcionaram o
processo de povoamento foi o acesso à água e principalmente terras férteis
para colocar em prática as atividades agrícolas, nesta perspectiva, o território
do Cariri cearense possui esta característica.
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A origem do povoamento do Cariri possui muitas histórias acerca do
real habitação deste território. Alguns historiadores e memorialistas afirmam
que o inicio do processo de povoamento se deu pelos Bandeira da casa da
torre na Bahia, fundado por Garcia D´Avila no ano de 1672 e 1768, na
Cachoeira de Missa Velha (PINHEIRO 2010).
Outros relatam que o povoamento do Cariri deu-se pelo Capitão-mor
Manuel Ariosa de origem do Rio Grande no Norte que obteve ajuda de outros
capitães-mor como Jorge de Barros Leite, Manuel Carneiro da Cunha.
(PINHEIRO, 2010).
O que podemos afirmar é que estes capitães-mor estavam à procura
de metais preciosos, em evidência por causa da era do “metalismo” liderado
por Portugal e Espanha. Pinheiro (2010) resalta em sua obra que foi
encontrado certa quantidade de ouro na Cachoeira de Missão Velha.
A exterminação indígena está em evidência no Século XVIII, pois a
Coroa tinha que exercer esta execução para o domínio das terras recémencontradas. Estas práticas foram muito comuns no Brasil Colonial e
posteriormente foram exercidas no Cariri Cearense.
A entrega de sesmarias foi uma prática de povoamento que
proporcionou o processo de habitação e de atividades econômicas nestas
terras que ainda não possuíam atividades comerciais. Devemos salientar a
grande contribuição dada pelo gado neste processo; muitos dos centros
urbanos de hoje foram currais, utilizados para guarda o gado que tinha um
bom valor comercial de sua carne e o couro e uma ótima reserva de alimento
móvel, neste sentindo estes currais tornaram-se pontos de referencias e ao
longo do tempo os primeiros centros de comercializações deprotudos e
animais,dando oringem também as feiras livres e consequentemente a centros
urbanos de comécio.
O povoamento da Cidade do Crato inicia-se com as missões de
padres Jesuítas em conjunto com os capitães-mor no século XVII, por exemplo,
os irmãos Lobato e Lira.

Uma das missões seguiram das margens do rio

Salgadinho, e partiram da Cachoeira dos Cariri, conhecida hoje como
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Cachoeira de Missão Velha, guiadas pelos Capuchinhos, esta missão é
denominada de Missão dos Miranda. O nome deste aldeamento foi dado em
homenagem a Gil Miranda, e constituiu-se sua aldeia onde hoje se encontra a
praça da Sé, lá logo foi erguida uma capela em devoção a Nossa Senhora da
Penha. (http://biblioteca.ibge.gov.br /IBGE, 2013)
O Crato foi também palco de muitos acontecimentos históricos, tais
como as manifestações em prol da construção da província do Cariri Novos,
reivindicado pelo então senador Martiniano de Alencar no ano de 1836.

O Sr. Dr. José M. de Alencar. Em nome do público cratense
protestando-lhe o nosso reconhecimento pelo valioso serviço que
presta á causa da criação da Província do Cariri, serviço tanto mais
profícuo quando êsse atleta da imprensa poder levar á convicção do
corpo legislativo essa verdade que achou sua demonstração no
espírito lúdico do venerado nosso caro amigo, Sr. Senador Alencar, e
no dos sues ilustrados e respeitáveis colegas, para naranagúa,
Vasconcelos e S. Leopoldo. O Sr. Dr. Alencar, prestado á sua terra
serviços tão valiosos, não faria debalde um apêlo á generosidade do
bom povo cratense quando chegasse o dia de lhe poder dar uma
prova da nossa sincera gratidão (PINHEIRO, 2010, p.31).

Neste discurso, podemos observar o saudosismo e pertencimento à
cidade do Crato, manifestações estas em prol da criação da província do Cariri
Novos, sendo o Crato a capital, é a reivindicação apresentada pelo Senador
Martiniano de Alencar.
Os cratenses se orgulham de sua história, glorificando-se de sua
cultura, e de suas paisagens. Nos dias atuais se ouve que o Crato é a cidade
da cultura e numa discussão centenária com a vizinha Juazeiro do Norte, o
Crato se destaca por possuir os primeiros institutos de ensino superior no Cariri
cearense, e prestar uma grande contribuição para o desenvolvimento do
território do Sul do Ceará.
Barbalha que antes pertencia ao Crato, contem sua gênese
semelhante às outras cidades do Cariri cearense. Foi emancipada no ano de
1838 por decreto provincial e seu primeiro governante foi o Capitão-mor
Francisco de Magalhães.
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Às margens do rio Salamanca, Barbalha desenvolveu sua economia
baseada no plantio de cana de açúcar, lhe rendendo o pseudônimo de
Barbalha dos Verdes Canaviais. Em consequência dos plantios de cana-deaçúcar, foi utilizada a mão de obra escrava, fortalecendo assim as
configurações culturais ali existentes.
Barbalha se destacou na economia através da cana de açúcar,
como foi dito, e pela casa de comércio Sampaio e Irmãos, e o que também
favoreceu sua economia foi a proximidade da cidade-feira, o Crato. O caminho
que ligava as duas cidades era chamado de estrada da Feira.
As fontes naturais e a riqueza ambiental juntamente com seu fértil
solo, fez com que Barbalha logo se destacasse no cenário nordestino, nas
esferas econômica, social e educacional, contribuindo de forma direta para o
desenvolvimento da região do Cariri cearense.

2.3 Compreendendo o método de análise a partir das dimensões da
sustentabilidade

A análise das informações que traçam a formação histórica do Cariri
cearense foi realizada a partir das dimensões da sustentabilidade (social,
ambiental, econômica e político-institucional), de modo a visualizar os
movimentos relativos ao processo de desenvolvimento da região ao longo de
sua história.
Um olhar crítico é necessário para aquilatar os verdadeiros
impactos, tanto positivos quanto negativos, do processo de desenvolvimento do
Cariri cearense. Esse olhar parte do conceito de desenvolvimento sustentável,
e de seus componentes e determinantes.
Assim, a organização e análise das informações históricas foram
feitas a partir das dimensões da sustentabilidade, que são: a AMBIENTAL, que
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engloba as informações sobre as condições naturais do espaço estudado; a
SOCIAL (ou sociocultural) que busca apreender os elementos relativos à
organização social e cultural da população, bem como o grau de pertencimento
e respeito aos costumes locais; a POLÍTICO-INSTITUCIONAL, que analisa a
capacidade das instituições que atuam localmente, bem como a interferência
de instituições externas, e a atuação do governo; e a ECONÔMICA, que avalia
as principais variáveis relativas ao emprego e à renda, bem como aos índices
de pobreza da região (CHACON, 2007); IBGE (2002, 2004, 2008 e 2010). A
partir desse arcabouço foi montado o capítulo que traz a análise dessas
dimensões. E com base nesses resultados foi possível compreender o atual
processo de desenvolvimento da região do Cariri, avaliando a sua
sustentabilidade.
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3

ELEMENTOS

QUE

CONDICIONARAM

A

FORMAÇÃO

HISTÓRICA DA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE A PARTIR DAS
DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Neste capítulo são analisados os fatos que compõem a formação
histórica da região do Cariri cearense. Esta análise foi feita a partir das
dimensões da sustentabilidade, com o intuito de compreender o processo de
desenvolvimento regional sob essa perspectiva. O capítulo é então dividido
conforme essas dimensões, e a discussão dá ênfase para as características
naturais da região, a forte religiosidade de seu povo, ao acesso à educação e
aos fatos econômicos e políticos que desenharam a história da região.

3.1 A Natureza Condiciona o Cariri Cearense

Um dos fatores que contribuíram para a formação e consolidação do
que hoje chamamos de Cariri cearense foram as condições geoambientais que
aqui existem. As terras férteis e a abundância de recursos hidrológicos fizeram
com que muitas pessoas ficassem na região. Nesse sentido, o Cariri cearense
se destaca, proporcionando matéria prima para muitas atividades produtivas e,
mais recentemente, formando um rico polo de turismo ecológico e de aventura.

26

Figura 02 - Mapa da Pré-história do Sertão
Fonte: http://www.oocities.org/cariri_ce/

Figura 03 – Geossítios do Cariri Cearense
Fonte: URCA.
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Figura 04 - Geotopes do Geopark Araripe
Fonte: Secretaria das Cidades do Ceará

Figura 05 - Unidades de preservação ambiental no Cariri
Fonte: Secretaria das Cidades do Ceará
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3.1.1 As águas do Cariri

Esse item ressalta o valor da água para o Cariri cearense,
demonstrando sua importância e sua relação com a formação histórica desse
território.
A água sempre foi um bem de extrema necessidade em toda história
da raça humana. E por ser um recurso limitado e escasso, surge uma série de
conflitos em relação ao domínio desse recurso, tendo em vista sua importância
para a vida do homem. Os conflitos existem porque há interesses divergentes
de quem domina a água devido aos seus usos múltiplos: abastecimento
humano e animal, assim como uso em atividades produtivas (indústria,
agricultura, por exemplo).
No Nordeste brasileiro este recurso hidrológico contém um valor
inestimável, principalmente por sua escassez no Semiárido nordestino, e com
isto muito conflitos surgem para o controle e domínio da água. Chacon (2007)
afirma que a água sempre foi alvo de discussões políticas administrativas na
região Nordeste.
O Cariri cearense por está localizado na porção norte-oriental da
encosta da chapada do Araripe, uma formação geológica formada a milhões de
anos atrás, contém uma riquíssima reseva de água em seu sobsolo, e muitas
fontes naturais localizadas nas encontras da Chapada, a “água boa” como diz a
linguagem do sertanejo.
Essa abundância de águas no Sul do Ceará vem trazendo consigo
conflitos pelo domínio da água e, neste caso, a dominação das fontes para uso
em atividades produtivas nesta região, já que aí prevaleciam grandes
plantações do cultivo da cana-de-açúcar. Entre 1919 e 1921, o Cariri cearense
consistia muitas destas plantações.
A Tabela 01 representa o total em hectares das propriedades rurais
dos municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, e Missão Velha. As
primeiras escolas deste município ali se instalaram devido às maiores
concentrações de reservas hídricas do Cariri cearense, sendo as de maior
valor econômico das terras do Vale do Cariri.
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Tabela 01 - Dimensão e valor da área rural no Cariri, discriminados por Municípios
Município
Barbalha
Crato
Juazeiro do
Missão
Norte
Velha
Dimensão e valor
Total de Hectares no meio
120,666
30,420
86,866
84,880
rural
Valor do Hectare em Reis
64,544
45,452
17,350
34,129
(moeda da época)
Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados do Anuário estatístico do Ceará. Organizado
por Dr. G. de Souza Pinto nos anos de 1919 a 1921.

É possível observar que as cidades citadas acima contém uma área
total de 322.832 hectares, onde 161.475 hectares são de áreas de
estabelecimentos rurais, com uma população na época de 88.193 habitantes,
sendo grande parte concentrados nas cidades de Barbalha e Crato.
Estas terras contém uma grande atividade agrícola baseada na
cana-de-açúcar e no café. Abaixo, na Tabela 02, os valores e plantações nas
áreas agrícolas nesta região, e a Tabela 03, sobre os tipos de engenho dos
sítios de cana-de-açúcar no Cariri:

Tabela 02 – Propriedades Agrícolas no Cariri por tipo de produção – 1919 a 1921
Município
Barbalha
Crato
Juazeiro do Missão Velha
Tipologia
Norte
Sítios de cana de açúcar
56
114
40
150
Fazendas de Café
20
05
0
10
Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados do Anuário estatístico do Ceará organizado por
Dr. G. de Souza Pinto nos anos de 1919 a 1921.

Tabela 03 – Tipos Engenho dos Sítios de Cana de Açúcar no Cariri – 1919 a 1921
Município
Barbalha
Crato
Juazeiro do Missão Velha
Tipologia
Norte
Engenhos de Ferro
76
83
18
43
Engenhos de madeira
02
19
03
10
Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados do Anuário estatístico do Ceará organizado por
Dr. G. de Souza Pinto nos anos de 1919 a 1921.
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É importante citar que para abastecer todas estas culturas, além de
população crescente, era preciso uma política pública para o controle da água,
para a regularização deste recurso, já que existiam grandes conflitos por o uso
da água.
As terras que possuíam as fontes de água continham um maior valor
financeiro em réis. Os dados do Anuário estatístico do Ceará ressaltam os
valores das terras de áreas rurais, e em Barbalha essas eram avaliadas na
época por 2.53090 $r, na cidade do Crato estavam avaliadas em 4.127,836 $r
e em Brejo Santo por 599,430$r (Anuário Estatístico/Ceará – 1919/1921).
As terras onde possuíam o maior número de fontes eram bem mais
valorizadas economicamente e consequentemente tinham uma maior produção
agrícola, obsevamos os diferentes valores entre a cidade do Crato e Brejo
Santo.
No Cariri cearense já existia uma política pública de controle e
distribuição de águas. Sobre esta política pública Pinheiro (1995) ressalta que a
política de águas adotada no Cariri cearense no ano de 1850 é a mesma
adotada nos países da Europa, que regulava o uso dos recursos hídricos
voltado para a atividade agrícola, uso da população e consumo dos animais.
Este modelo de distribuição de águas foi desenvolvido para
combater os conflitos existentes na região entre os proprietários de terras, e
este modelo também foi utilizado pelo próprio estado do Ceará e,
posteriormente, adotado para o sistema nacional de distribuição de água.
O vale do Cariri cearense conta em média com 252 fontes naturais
(COGERH, 2010). Muitas destas reservas hídricas, na época, estavam
localizadas nas propriedades dos coronéis da região, que retinham o percurso
das águas, deixando assim, muitos outros proprietários sem o acesso a esses
recursos.
Os aspectos físico-geográficos e sociais da região determinavam as
decisões nos conflitos gerados pela posse da água para o uso na irrigação e no
consumo, beneficiando e valorizando as terras desses coronéis. Sem falar na
dependência do sertanejo para ter o acesso à água, deixando os pequenos
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agricultores sem alternativas de uso das águas das fontes, sendo obrigados a
depender diretamente das chuvas anuais que caem na região na época dos
invernos (meses chuvosos que variam entre os meses de dezembro a maio).

A vanguarda na gestão de águas

A água pode ser uma fonte de conflitos na sociedade, seja por
abundância, como é o caso de parte do cariri cearense, ou por falta, como
ocorre em outras regiões do Semiárido nordestino. A posse ou controle dos
recursos hídricos empresta status e poder, e pode levar à submissão dos
menos favorecidos à quem detém esse poder.
Por muitas vezes as políticas públicas criadas para combater a
escassez de água no Semiárido favorecia à elite agrária. Açudes ou poços
eram construídos com o dinheiro público nas terras dos coronéis, aumentando
assim seu poder e seu controle sobre a vida dos sertanejos. O coronel, dono
das terras, determinava quem poderia ou não ter acesso à água. Em troca
essas pessoas seriam fieis às suas vontades e usados politicamente para votar
em seus candidatos no período de eleições. Chacon (2007) ressalta que o
sertanejo foi sistematicamente excluído das decisões e ações do Estado.
Contudo, a água no Cariri cearense vai além dessas questões
econômicas e políticas, ou de poder por ela determinado. Para muitos a água
remete a questões místicas e sagradas. Muitos povos veem a água a partir de
seu significado divino, protagonizando grandes manifestações sagradas, como
é o caso das águas do Rio Ganges na Índia. Na Umbanda, a água é sempre
utilizada em seus rituais religiosos em oferendas aos orixás. A água também se
caracteriza como sagrada no Judaísmo para manter seu estado de pureza, no
Hinduísmo a purificação da alma, no Budismo a água é utilizada para os rituais
fúnebres, e no Cristianismo, onde a água é ligada ao batismo que simboliza a
chegada dos pagãos a vida cristã1. Em todo o Planeta a água é sempre vista
1

Fonte: http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Sistemas-Aquaticos/content/A-agua-e-aReligiao--com-o-Apoio-da-agua-Serra-da-Estrela?bl=1. Acesso em 22 fev. de 2013.
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como um produto essencial para a sobrevivência na terra, nos termos
biológicos a água é vida.
Inspirado nos ideais do Cristianismo, o Cariri cearense foi palco de
várias manifestações místicas e sagradas em torno da água, pois as fontes que
brotavam águas cristalinas e que matavam a sede dos homens e dos animais
traziam consigo o verde das matas e uma harmonia das vegetações que a
água faz nascer por onde passa, trazendo alegria e principalmente fé.
Assim, no ano de 1868 esteve em missão na região, o Padre José
António Maria Ibiapina, também conhecido como Mestre Ibiapina, o mesmo
organizava um Jornal de circulação na região do Cariri cearense chamando de
A Voz da Religião que era impresso na cidade do Crato. Nesse jornal foram
feitos relatos de muitos “milagres” nas fontes do Caldas localizada na cidade de
Barbalha, que fica no sopé da Chapada do Araripe. Muitos dos milagres eram
as graças alcançadas por estas águas ditas por muitos como milagrosas. Na
edição de 14 de Dezembro de 1868, o jornal ressalta a seguinte matéria:
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BOX 1: A FONTE MILAGROSA
Continuemos.
Luiza acompanhou o missionário durante o mezes de missão, apregoado em toda parte o
milagre de sua cura.
A vista de facto incontestável ao lugar o povo tem corrido á fonte e vendo curas importantes.
Dois aleijados lá deixaram as amuletas !
E verdade que muitos tem voltado ao mesmo estado em que foram, por que também e verdade
de que não se deve dar aos cães o que e dos filhos de DEUS
e com efeito que todos com que fé em DEUS, confessão suas culpas, deixando o pecado e vão
as fontes das graças, tem sido curados.
Deste expediente osarão os Tenentes António Duarte Grangeiro, D. Maria Egypisiana senhora
do Capital Pedro Lobo de Meneses e Tenente Coronel António Furtado de Figueredo.
O Sr Grangeiro soffria de uma sciatisca, hoje esta perfeitamente bom.
A senhora dona Maria seguira com escrupulosa fidelidade todos os meios hygienicos tomára
todos os remédios que a medicina como o curativo do catanho pulmonar clerinico, mas só hoje,
depois do banho no Caldas obteve sua cura.
O Sr Furtado exgotado as preocupações da famoza sa´saparinha e do mercúrio e no empenho
cura-se de sarnas syphilitica, recorrendo então as águas do Caldas e hoje se acha
perfeitamente bom.
A este numero reuniram-se outros nomes de pessoas conhecidas deste e daquela freguesia.
António Bezerra, oficial de Justiça, tomou banho e ficou curado da Lepra de sofria em todo
corpo.
Joaquim Ferreira de Menezes de uma diarhea de sangue esta bom.
Clementino Sabino de lima negociante estabelecido na Vila da Barbalha encontrou tão bem
nas águas do Caldas o prompla cura de seu Rheumatismo, cuja affecção principal consitio em
uma dor viva e aguda e dilacerante na cabeça.
O Sr. Cap. Pedro Lobo de Menezes que tera sido testemunhas deste factos nos escreve em
ido correte referido mais um curativo milagroso pessoal de uma escrava do Sr. João de Espírito
Sacto Correia.
Façamos ponto por hoje: amanha continuaremos.
Crato 14 de Dezembro de 1868.
FONTE: Centro de Documentação da Urca (CEDOC /URCA) Edição do Jornal a Voz da
Religião, em 14 de Dezembro de 1868.
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Em várias edições do Jornal A Voz da Religião relatam muitos
milagres acontecidos nas fontes do Caldas, esta fenomenologia repete grandes
acontecimentos de louvação à água como ocorre no mundo inteiro.
O valor da água no Sertão ultrapassa o valor econômico e contém
em seu preço uma quantia incalculável. Para o sertanejo, a água não só mata
sua sede, mas também alimenta sua alma.

Figura 06 - Primeiras Telhas d’água
Fonte: cedoc Urca.
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Figura 07 - Primeiras Telhas d’água atuais
Fonte: Cogerh

36
3.2 A fé que forja o “o povo do Cariri”

Este item traz uma discussão acerca do inicio do catolicismo no
Sertão do Ceará, e posteriormente o surgimento do Catolicismo popular no
Cariri cearense. De início, as manifestações religiosas foram lideradas pelo
Beato, personagem que fez proliferar a fé sertaneja, contrariando os interesses
da elite agrária que dominava o Cariri cearense. Demonstra ainda a força do
processo messiânico que de início foi pregado pelo padre Ibiapina. Estes
ensinamentos foram ampliados pelo Padre Cícero Romão Batista, que
despertou a esperança de um novo futuro de um passado oprimido
(BRANDÃO, 1998)
As práticas do catolicismo popular são oriundas da Europa, e foram
trazidas ao Brasil na época da colonização por padres lusitanos, com o intuito
de salvar as “almas perdidas” e trazer a palavra de Deus aos nativos. Esses
padres fundavam missões e catequizavam com a intenção da conversão de
outros povos. Com o surgimento das primeiras zonas urbanas, o catolicismo
popular foi impelido a se fixar nas zonas rurais, encontrando ali maior
aceitação.
No meio rural o catolicismo popular solidificou seus ideais
divulgando milagres e proliferando os fenômenos que eram reprimidos pela
igreja romanizada.
Surge assim um movimento de Fé, que vai ao auxílio do povo
sertanejo. No Cariri cearense, o catolicismo popular apresenta diversos
personagens que fortaleceram esses princípios, tais como o Padre Ibiapina
(1806- 1883), o beato José Lourenço (1972-1946) e, em destaque, o Padre
Cícero Romão Batista (1884-1934).
Nos primeiros anos do século XX as riquezas econômicas eram
concentradas nas mãos de fazendeiros que tinham o apoio do Estado, e se
consideravam protegidos pelas forças divinas da igreja romanizada. Nesse
contexto crescem as manifestações do messianismo no sertão brasileiro, e no
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Cariri cearense se fortalece a figura do Padre Cícero Romão Batista. Banido da
igreja romanizada pelos seus “milagres”, ele passa a comandar um imenso
rebanho de fiéis protagonistas de um movimento de fé fez surgir uma nova
cidade: Juazeiro do Norte.

3.2.1 Messianismo

Neste item mostramos o processo do surgimento do messianismo na
região do Cariri cearense, e as manifestações que modificaram o cenário
sociocultural do Cariri cearense. Nesta perspectiva, analisamos as relações
entre a Igreja e a elite agrária, e suas ações para combater as manifestações
do Catolicismo popular, que surgiram do Cariri cearense. As iniciativas de uma
religião genuinamente sertaneja descentralizavam as atividades sertanejas,
entretanto no Cariri cearense ocorreram grandes acontecimentos que
modificaram o processo histórico do Sul do Ceará, personagens como o Padre
Ibiapina, Padre Cícero, e José Lourenço foram questionados pela Igreja
romana, pois suas iniciativas beneficiaram o povo sertanejo.
Mostramos ainda as manifestações semelhantes que ocorreram no
Brasil e que foram destruídas pelo Estado, tais como Contestado, Canudos, e
Caldeirão, vamos analisar as iniciativas do Beato que perpassaram pelo
território do Cariri cearense, modificando e transformando a realidades de
muitos retirantes que chegavam ao território.
Analisamos as decisões que beneficiaram os sertanejos inspiradas
no catolicismo popular, e concretizadas em obras que beneficiaram os
sertanejos. São ações executadas pelo Padre Ibiapina, beato José Lourenço e
Padre Cícero Romão Batista, que foi o patriarca da cidade de Juazeiro do
Norte, abrigando milhares de retirantes que fugiam da seca e miséria. Essas
iniciativas por muitas vezes foram questionadas pela própria Igreja romanizada.
Analisamos ainda as iniciativas ocorridas na fazenda Caldeirão, liderada pelo
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Beato José Lourenço, cuja comunidade foi perseguida pela elite agrária e a
Igreja romana.

3.2.1 Contextualização Messiânica no Sertão nordestino

Em meados do século XVI, o Brasil recebeu em seus territórios as
primeiras iniciativas de povoamento liderado pelos europeus nas terras Sulamericanas, e estas iniciativas tiveram total apoio da Igreja Católica Romana,
que tinha a intenção de converter os habitantes que ali se encontravam.
No passar dos séculos, com a união entre Estado e Igreja inicia-se
novas missões para dominar outros territórios e explorar além do Litoral
brasileiro. Ao chegar no semiárido estes missionários se deparam com um
novo contexto sócio territorial e climático. No sertão as condições geoambientais

favoreciam

o

domínio

do sertanejo,

com menos

índices

pluviométricos esta região era castigada pelas secas frequentes, realçando o
sofrimento dos povos que aqui habitam, e este sofrimento era utilizado para a
dominação da elite agrária com apoio da Igreja romanizada, em contra partida
a esse modelo surge no semiárido nordestino o catolicismo popular, uma
ramificação da igreja católica que trabalha diretamente com os menos
privilegiados economicamente, onde o sertanejo era de fato sertanejo, esses
ideais eram totalmente negados pela igreja romanizada, que no Sertão tinham
o apoio financeiro dos coronéis da região. O catolicismo popular transforma a
realidade do sertanejo e suas famílias, trazendo esperança de uma nova vida,
sendo alternativa de sua não exploração por parte das elites agrárias que
dominavam o Sertão nordestino.
Carvalho afirma que:

A crença escatológica no fim do mundo, povoa várias expressões
religiosas (Canudos, Pedra Bonita, Contestado, Borboletas Azuis,
para Citar algumas), constituído-se como crença fundante do
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imaginário religioso dos penitentes do peregrinos públicos, pois
partimos das falas de seus adeptos, mescladas de passagens
bíblicas apocalípticas, Antigo Testamento, prédicas do Padre Cícero,
figuras central na devoção dos penitentes peregrinos públicos, e
sobretudo referencias á passagem da Missão Abreviada.
As manifestações do Catolicismo popular contagiavam os sertanejos
fazendo despertar seu imaginário nos mitos que pregavam.
(CARVALHO, 2011,p. 59).

As manifestações do catolicismo popular teve sua iniciativa na
Europa e trazidas ao Brasil nas caravelas ainda na época do período colonial
pelos padres Lusitanos que aqui chegaram, com o intuito de salvar as “almas
perdidas” e trazer a palavra para os nativos que aqui se encontravam, neste
contexto, esses padres europeus faziam suas missões e levavam consigo a
catequese adquirida em suas formações religiosas,com a intenção de transmitir
esses ensinamentos aos povos que aqui se encontravam.
As práticas do catolicismo popular já eram manifestadas em outros
países da Europa, tais como a França, que por muito tempo foi celebrado com
católico festivo dos conformistas, na Alemanha definido pluralismo ecumênico
nos eixos igreja popular e igreja da comunidade (GUIMARÃES, 2011)
Com o processo de povoamento sendo realizado alem do litoral
brasileiro, estes missionários iniciam as práticas de catequização dos nativos, e
logo depois dos mestiços que surgiam no território brasileiro, e estes não se
encontravam socialmente e viam o catolicismo como uma forma de aceitação
social.
Apesar do surgimento das primeiras zonas urbanas, muitos dos
excluídos permaneceram no contexto rural onde as práticas do catolicismo
popular fixaram-se, e lá obtiveram maior aderência por parte do sertanejo rural,
e esses proliferaram esses ideais, divulgando milagres e a “salvação” de suas
almas ao seguirem os beatos que pregavam as palavras no Sertão.
Os milagres divulgados pelos beatos eram negados por Roma que
não aceitava essas manifestações intitulando-as fanatismo. Sendo taxados de
idólatras e de fanáticos, os sertanejos se espelhavam nas vidas dos santos e
sempre pediam sua proteção para enfrentar o sofrimento vivido por eles.
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O distanciamento geográfico da igreja romana proporcionou uma
igreja não dogmática, onde ainda prevalecia os moldes da igreja medieval, no
sertão, os sertanejos consagraram estas práticas trazendo este contexto a sua
realidade cultural, fortalecendo estas práticas com as misturas de raças e uma
função entre catolicismo, mitos e culturas diferentes que chegavam ao território
brasileiro.
As manifestações católicas, agora com uma nova roupagem, com
traços sertanejos e fortalecidos por outras crenças que chegaram com povos
que foram trazidos nos navios negreiros, sendo proibida de manifesta sua
devoção, fizeram uma adaptação aos deuses católicos e com a cultura
sertaneja, um surgimento de uma fé ao auxilio do povo sertanejo.

Os colonos portugueses, por seu lado aceitavam as influencias
religiosas do meio ambiente e não eram rígidos nas separações entre
as raças existentes no Brasil colonial. Ê o que explica o sincretismo
religioso, tão característico do catolicismo popular brasileiro que tem,
não só suas raízes no mundo medieval, mas que se exprime também
com frequências em formas religiosas de tradição Judaica, Indígena e
africana. (GUIMARÃES, 2011, p.27)

Neste contexto configuram-se as raças e o surgimento do
catolicismo popular no Nordeste brasileiro e em especifico no Cariri cearense,
onde se fortaleceu a permanência do catolicismo popular, proporcionando as
práticas sertanejas no território sul cearense.
O catolicismo popular no Nordeste brasileiro vem com o misticismo
folclórico, estas práticas eram rejeitadas pelo catolicismo oficial, no entanto
configuram-se as transformações socioeconômicas com os mitos religiosos
convertendo o sertanejo à vinda de um messias, que iria salvá-los do
sofrimento em que viviam.
No catolicismo popular existe uma afetividade entre os membros
sociais, inspirados nos ideais da partilha. Esta tendência aumenta a criatividade
dos que vivem no entorno das comunidades, sempre se fala nas vilas
sertanejas: “onde se come um se comem dois”. Está cosolidado na cultura
sertaneja os princípios de partilha do pouco que se tem com os que não
possuem absolutamente nada.
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3.2.2 Messianismo no Cariri cearense

No

Cariri

cearense,
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popular
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personagens que configuraram estes princípios, tais como o Padre Ibiapina, o
beato José Lourenço, e em destaque o Padre Cícero Romão Batista, este
ultimo, com maior evidencia, pois, com suas manobras político administrativas
consolidou as situações de embates, entre a elite coronelística e o sertanejo,
que chegavam ao território do Cariri cearense.
O Sertão nordestino sempre teve a presença da igreja católica em
seu território, e no Cariri cearense esta presença foi ainda mas forte, entretanto
as dificuldades impostas pelo sistema de padroado, fizeram com que as figuras
dos beatos fortalecessem a fé para enfrentar os obstáculos que a vida
proporcionava. Em um Sertão sem perspectivas, a única saída era se juntar
aos beatos e conselheiros para tentar melhorar de vida, eram vitimas da
decadência de sistema socioeconômico (FACÓ, 1978).
Os sertanejos cheios de esperança vinham para o território do Sul
do Ceará em busca de uma perspectiva de dias melhores, chegavam com uma
baixa estima herdada das humilhações postas pelos coronéis, mas viam o
verde Vale do Cariri cearense como uma nova vida para a perpetuação de
suas famílias, neste contexto, o catolicismo popular ganhou mais adeptos e
fortaleceu as figuras dos beatos, que saiam pregando a boa nova nas
comunidades mais primitivas, e às massas de retirantes que chegavam no
território do Cariri cearense.
Muitas batalhas foram travadas para destruir as organizações
sertanejas, cite-se o caso do Contestado liderado pelo Beato José Maria no sul
do país, e Canudos na Bahia, este liderado pelo beato António Mendes Maciel
o António Conselheiro; além do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto na cidade
do Crato, que tinha como líder o Beato José Lourenço, todos a serviço das
comunidades sertanejas.
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O Estado brasileiro sempre se manifestou contra as organizações
sertanejas no século passado. Estas organizações desagradavam as elites
agrárias, os coronéis eram protegidos do Estado, e neste caso, enfrentavam o
messianismo com a força das armas do exército brasileiro, no entanto, sempre
se utilizava do discurso de ameaça à nação por parte das organizações
sertanejas, e por muitas vezes contava com apoio da Igreja romanizada.
Mesmo após a separação entre a Igreja e o Estado, permaneciam interesses
comuns, não descentralizar a economia e impedir a afetividade que existia nas
comunidades lideradas pelos Beatos.
Os interesses entre elite agrária e Igreja romana eram por muitas
vezes comuns, neste sentido o maior desses era o sertanejo, que sobrevivia
em meio às manipulações entre Igreja e Estado. O catolicismo popular com as
figuras dos beatos entra em evidência, e neste contexto abri a possibilidade da
harmonia entre as comunidades sertanejas.
O distanciamento entre o Litoral cearense e a região do Cariri,
proporcionou o que podemos denominar de uma religiosidade própria, formada
por peculiaridades da região, tinham como base o cristianismo, mas não sendo
submissa à Roma, surge no Cariri cearense uma alternativa de sobrevivência e
descentralização econômica.

3.2.3 O catolicismo popular no Cariri cearense - De Ibiapina ao “Padim”

No início do século XIX, esteve em missão pelo território Sul
cearense, o Padre Ibiapina, onde executou obras que favoreciam os
sertanejos, tais como a cacimba do Povo, no município de Barbalha, e suas
casas de caridade construídas nos municípios por onde passou, como Crato,
Barbalha, Missão Velha, e Milagres. Despertou a preocupação da elite
coronelística sendo expulso da região por esta classe social, que temia essas
iniciativas e a propagação da descentralização e partilha dos bens econômicos.
Como dimensões do catolicismo popular, esta afetividade não era aceita pelas
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elites coronelísticas, que expulsaram o Padre Ibiapina, por ele não fazer parte
dos interesses do monopólio agrário.
Nos primeiros anos do século XX, as atividades econômicas eram
concentradas nas mãos daqueles que tinham o apoio do Estado, e proteção da
Igreja romanizada tal proteção lhes dava o poder divino e alienava as massas
sertanejas. Esta submissão, desperta no meio sertanejo as manifestações do
messianismo no sertão brasileiro, e no Cariri cearense surge a figura do Padre
Cícero Romão Batista, nascido na cidade do Crato, sendo ordenado no
Seminário da Prainha na capital do ceará, e seus estudos foram financiados
pelo coronel António Luz Alves Pequeno, grande proprietário de terras na
Região do Cariri cearense.
O Padre chega na região do Cariri e começa sua peregrinação no
sitio Tabuleiro Grande, que pertence a Família Bezerra de Meneses, inicia uma
grande trajetória de polêmicas e acontecimentos que mudaram o contexto
histórico do Cariri cearense.
Depois da destruição de Canudos, muitos dos retirantes migraram
para a região do Cariri cearense em busca da sobrevivência no sertão, nesta
época também era comum ver muitas famílias sertanejas se retirando de sua
terra natal, cheios de esperança de encontrar um lugar para criar suas famílias
e sobreviver às circunstâncias ambientais e climáticas do semiárido nordestino.
Depois do milagre da Beata Maria de Araujo, conhecida como a
Beata Mocinha, inicia-se uma grande peregrinação de sertanejo às terras onde
o “sagrado” sangue tinha surgido. Milhares de famílias começam a chegar ao
território de Juazeiro do Norte o antigo Sitio Tabuleiro Grande, em busca da
esperança, e com a fé que move muitos dos sertanejos.
Os sertanejos que aqui chegavam, encontravam o apoio espiritual e
em contra partida ofereciam sua lealdade ao Padre Cícero. Os trabalhos
artesanais contribuíram para uma alternativa econômica dos sertanejos, o
Padre Cícero passava a incentivar os trabalhos orientados pela fé, vale resaltar
que o artesanato já existia na região, mas com uma grande crescente
população que chegavam ou território Sul cearense, fez com que estas práticas
se multiplicassem. Muitas técnicas artesanais surgiam pois a maioria dos
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retirantes que eram de outras regiões e traziam consigo os ensinamentos
herdados de seus respectivos lugares, neste caso o surgimento de novas
técnicas e seu aperfeiçoamento na região do Cariri cearense fez surgir um
artesanato com várias características de outras regiões.
O Padre Cícero via nos retirantes sua força de viver neste sertão, o
padre inspirado no catolicismo popular e em sua história de vida, já que viu as
dificuldades aumentarem depois da morte do seu pai o senhor Joaquim Romão
que morreu falido deixando esposa e três filhos Maria Angélica, Cícero, e
Angélica Vicência. Cícero Romão Batista presenciou a grande epidemia do
Cólera que aterrorizou o Cariri cearense no fim do Século XIX, onde também
observou o sofrimento e a devoção do povo nordestino (NETO, 2009).
O legado deixando pelo Padre Ibiapina no Cariri cearense, serviu de
inspiração para o Padre Cícero, muitos dos retirantes eram pobres que fugiam
da seca no semiárido nordestino, as primeiras impressões dos retirantes que
aqui chegava eram impactantes. A abundância de água nas fontes da Chapada
do Araripe impressionava aqueles que mal tinham acesso a este líquido, sem
falar no verde da floresta e no solo fértil próprio para o desenvolvimento de
práticas agrícolas de subsistência.
Depois do episódio da sedição de Juazeiro (1914), também
denominada de Guerra de Quatorze, Cícero Romão Batista agora não era
apenas um padre, mas um chefe político, com o apoio de boa parte da elite
agrária do Cariri cearense, Cícero Romão consegue a proeza que padre algum
havia conseguido: conciliar os interesses das elites com as necessidades dos
sertanejos.
Juazeiro do Norte agora era alvo dos romeiros, que enxergavam o
território de Juazeiro do Norte como a terra de Mãe de Deus, com diz Barros
(2008) em sua obra. Com aceleração do crescimento populacional da recém
criada Juazeiro do Norte, surge a necessidade de melhorias na estrutura física
da cidade, já que os primeiros vilarejos começam a surgir no Cariri cearense.
Guiados pelo Padre Cícero, esta nação romeira modifica o cenário
da região, com sua força de trabalho e com o legado cultural trazido consigo,
este mosaico de culturas fortalecem a estrutura cultural, que surge no Cariri
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cearense, nesta perspectiva o pouco que conseguiam agradeciam ao “Santo
Padre” e com isto, surge uma identidade com o local que se desenvolveu com
o messianismo e com a força da mão de obra do sertanejo. O pertencimento no
território caririense, surge também como uma forma de gratidão por uma saída
da subordinação sertaneja perante às elites agrárias do Sertão nordestino. Ao
chegar ao território do Cariri cearense, os sertanejos passam a ter acesso ao
alimento do corpo e da alma, a partir dos conselhos do seu líder, o Padre
Cícero Romão Batista.
Neste

contexto,

as constantes

batalhas

que

os

sertanejos

enfrentaram no território do Cariri cearense eram uma espécie de defesa de um
pouco que conseguiram, eram por muitas vezes um pouco de comida para
saciar sua fome e de sua família. Com os milagres acontecendo na cidade de
Juazeiro do Norte, a população nordestina não apenas retirantes, mas coronéis
de outras regiões queriam conhecer o Padre Cícero, o caso do Dr. Floro
Bartolomeu, que se beneficiou politicamente pela força dos romeiros que
residiam na cidade fundada pelo Padre Cícero, chegando a ser deputado
Federal, é um exemplo disso.
Outros coronéis também viam na força sertaneja e na dominação do
Padre sobre ela, muitas formas de se beneficiar, depois do sedição do Juazeiro
em 1914, muitas pessoas influentes visitaram o Padre Cícero Romão Batista,
como é o caso do Marechal Rondom, que veio fazer uma visita ao padre e
conhecer o Padim que era comentando em outras regiões do Brasil. A
influência do Padre Cícero continha o respeito de todas as camadas sociais,
até mesmo os mais temidos do Nordeste como por exemplo Virgulino Ferreira
da Silva, o Lampião.
A crescente população em Juazeiro do Norte e a idade avançada do
Padre Cícero, faz com que o Padre descentralizasse as atividades
administrativas, pois o território juazeirense continha uma grande pressão
demográfica, viu como necessária a descentralização dos retirantes que por
aqui chegavam. O Padre Cícero ordenou ao Beato José Lourenço que
orientasse algumas famílias no Sítio Baixa Dantas de propriedade do senhor
João Brígido, amigo do deputado Floro Bartolomeu.
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O Beato liderou estas famílias a partir dos ideais do catolicismo
popular, que obteve através dos ensinamentos dados pelo Padre Cícero, neste
caso nasce mais uma comunidade messiânica na região do Cariri cearense,
entretanto o Beato José Lourenço inicia as atividades contendo sistemas de
fraternidade entre os membros da comunidade.
Depois da morte do deputado federal Floro Bartolomeu em 1926, o
proprietário do Sítio Baixa Dantas queria de volta suas terras, agora bem
tratadas com pleno desenvolvimento de atividades agrícolas. O Beato
juntamente com os sertanejos desenvolveu varias plantações para o sustento
das famílias que ali moravam, o proprietário do Sitio não tinha mais o apoio do
deputado e agora queria a devolução de suas terras; expulsou o Beato das
terras e sem nenhuma espécie de indenização, devido às melhorias feitas na
propriedade.
O Padre Cícero comovido com a situação enviou o Beato e as
famílias para uma fazenda de sua propriedade, chamada Caldeirão da Santa
Cruz do Deserto, nome derivado de uma formação rochosa que aparenta um
caldeirão, e que continha uma fonte de água.
O Beato juntamente com os sertanejos inicia uma comunidade
igualitária, que podemos denominar Canudos em pequenas proporções e com
algumas peculiaridades. Trazia em comum as orações e a partilha de tudo que
se produzia no arraial.
Os

membros

participantes

desta

organização

comunitária

necessitavam das defesas sócio-afetivas para organizar seus mecanismos e
atividades, guiados por um líder, que possui uma simbologia divina entre os
membros destas comunidades (GUIMARAES, 2011).
A fazenda Caldeirão começa a receber muitos retirantes que
chegavam de diversas partes do Nordeste brasileiro, fugindo da seca e das
perseguições coronelística. Rapidamente o Caldeirão cresceu e despertou a
atenção da elite da região, entretanto nada podia ser feito já que o Beato José
Lourenço era protegido do Padre Cícero, e as terras pertencentes a este.
Contudo os poderosos temiam a proliferação da comunidade, que propiciava
aos sertanejos o trabalho em terras próprias.
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Depois da morte do Padre Cícero no ano de 1934, surgem as
disputas e discussões sobre a Fazenda Caldeirão. As maiores forças políticas
do Cariri cearense queriam o extermínio do local, de um lado os coronéis da
região com o intuito de acabar com a comunidade, e do outro lado, a ordem
dos Salesianos, instituição italiana herdeira legítima do Padre Cícero.
Os interesses eram inúmeros, a as calúnias de fanatismo e de
ligação do Beato com o exercito Russo eram constantes, o José Lourenço nem
se quer sabia da existência da chamada ameaça vermelha.
Depois de diversas acusações, a comunidade do Caldeirão, no ano
de 1937, viveu um dos episódios mais tristes da Chapada do Araripe. Aviões
cruzavam os arredores da comunidade do Caldeirão sendo o primeiro ataque
aéreo registrado pelas Forças Armadas brasileiras, que destruiu a comunidade
por inteiro.
Esse massacre levou satisfação aos coronéis e à própria Igreja.
Mais uma comunidade messiânica destruída sob o comando do Estado, com
as mesmas características das demais, em um sertão em que seu povo, na
maioria pobre, não pode ser simplesmente sertanejo. Os políticos juntamente
com as forças coronelísticas impedem que a comunidade sertaneja se
organize, e a Igreja romanizada não permite outras manifestações de fé que
não sejam fiscalizadas e que não deixem de seguir seus dogmas. Uma das
razões pela qual a Igreja romanizada impede a proliferação do messianismo é
o enfraquecimento dos mecanismos de lucro que o nome de Deus pode trazer.
É interesse de a Igreja monopolizar suas riquezas e estas servem à ordenação
no Semiárido brasileiro.
Contestado, Canudos, Caldeirão, são os exemplos fiéis da junção
entre Igreja e Estado, mesmo tendo o desligamento entre ambos, estas duas
grandes forças detém o controle social, político institucional e econômico do
sertanejo. O domínio e a não descentralização da economia nordestina, a
subordinação sertaneja aos interesses da elite agrária do semiárido é uma
constante. Por muitas vezes a elite oligárquica se une à Igreja romanizada, a
partir de conchavos entre permeados pelos mesmos interesses: o monopólio
econômico e o poder centralizador.
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A destruição destas comunidades foram exemplos de extermínio das
manifestações populares, as iniciativas de uma sociedade com afetividade
foram sempre destruídas por estas forças que ainda dominam o cenário do
território nordestino nos dias atuais, o que resta é a fé do sertanejo que espera
por sua morte, como eles mesmos rezam em suas orações: “rogai por nós
pecadores agora e na hora de nossa morte...”.
Guiados pelo Padre Cícero essa nação romeira modifica o cenário
da região, com sua força de trabalho e com o legado cultural trazido de várias
localidades de onde eram oriundos. Este mosaico de culturas fortaleceu a
estrutura cultural no Cariri cearense, e se tornou comum que os sertanejos
agradecessem sempre o pouco que conseguiam ao “Santo Padre”.
Isso leva ao surgimento de uma identidade forte com o local, que se
desenvolveu com o messianismo e com a força da mão de obra do sertanejo.
O pertencimento ao território caririense surge também como uma forma de
gratidão pela saída da situação de subordinação dos sertanejos perante às
elites agrárias do Sertão nordestino.
Ao chegar ao território do Cariri cearense os sertanejos recebiam o
alimento do corpo e da alma, sempre se conduzindo pelos conselhos do seu
líder, o Padre Cícero. Hoje Juazeiro do Norte é uma das maiores economias
do Nordeste brasileiro e sua principal fonte econômica vem do turismo
religioso, que todos os anos leva milhares de romeiros à cidade, alimentando a
fé e o comércio.

49
3.3 O ACESSO À EDUCAÇÃO

O acesso à educação no Cariri cearense vem desde do século XIX,
anteriormente a outras regiões do Brasil, neste sentido o acesso a esta
educação favoreceu o processo social, político, e econômico e religioso da
região do Cariri cearense.

3.3.1 Educação eclesiástica.

Neste item analisaremos as iniciativas educacionais que ocorreram
no Cariri cearense, e suas transformações. De início a educação quer
favorecer o monopólio econômico da elite agrária, esta patrocinou o início das
atividades na região do Cariri cearense. A única alternativa educacional para o
sertanejo era o ensino religioso, no princípio muitos dos filhos dos sertanejos
tornaram-se seminaristas, uma alternativa para modificar o determinismo do
povo sertanejo de ser Beato ou Cangaceiro.
A educação sempre foi uma necessidade recorrente no Brasil,
poucas pessoas tiveram acesso ao sistema de ensino, sendo um privilégio para
aqueles que podiam ter a educação ao seu alcance.
As primeiras instituições de ensino foram implantadas no Brasil foi
no período do segundo Reinado em meados do século XIX, e este sistema
educacional era restrito a capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, sede do
poder central.
No Cariri cearense a exemplo do Brasil Imperial, o pioneirismo da
educação veio sob ideais eclesiásticos. Os ensinamentos eram transferidos
através dos ensinos religiosos, sempre pautados no currículo católico
apostólico romano transmitido através da Igreja financiada pelas elites agrárias.
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As primeiras iniciativas educativas no Cariri cearense tiveram início
nos primeiros dias do mês de Março do ano de 1875 com a criação do
Seminário Episcopal do Crato, que teve como primeiro Reitor o Revmo. Sr
Padre Lourenço Vicente Enrile, o mesmo esteve à frente da instituição por dois
anos, passando a direção ao seu sucessor o padre Lusitano Luiz Boa-Vida e
ao Revmo. D. Luiz Antonio dos Santos que também era Bispo do Ceará.
Alguns padres foram enviados para iniciar missões no interior do estado e
dando início à peregrinação no Sertão do ceará, tendo grande aceitação pelos
sertanejos que aqui se encontravam, esta aceitação chamou a atenção dos
coronéis da região.
O documento de comemoração ao cinquentenário de sua fundação,
relata que era necessária a construção de uma casa de ensino na região, pois
iria atender não só o Cariri cearense, mas também as regiões circunvizinhas.
(Álbum Do Seminário do Crato, 1925).
A religiosidade sempre foi o sustento da alma do sertanejo para
superar as dificuldades que a vida lhe empregava. Era um conforto, sempre
comparado aos sacrifícios de vida de nosso senhor Jesus Cristo.
Umas das alternativas para a população sertaneja mudar o seu
destino era ingressar no ensino eclesiástico. Em um sertão que não tinha o que
comer, onde a exploração por parte dos coronéis era uma constante era essa a
grande esperança de dias melhores. Além disso, os padres eram bem vistos
pela

sociedade,

considerados

autoridades.

Muitas

famílias

sertanejas

sonhavam ver os filhos seguindo a vida religiosa.
Os coronéis da região do Cariri, vendo as manifestações e a massa
que absorvia as palavras dos padres que chegavam ao Cariri logo se aliavam a
esses missionários. No caso da construção do seminário Episcopal da cidade
do Crato, as terras foram doadas pelo coronel António Luz Pequeno. O
documento registrado no Cartório está transcrito no Box 2.
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BOX 2: Documento de doação de terras para o Seminário Episcopal do
Crato, 1925.
Estado do Ceará, cidade do Crato
1º cartório 1º tabellião José Bezerra de Brito
Fls.74 v v sque 76 v...
Saibam quantos este públicos instrumento de Escriptura de Doação virem que ano de
nascimento de Nosso Senhor Jessus Christo de Mil e oitocentos e setenta e cinco aos dois
dias do mês de Junho do dito ano, nesta Cidade do Crato, no Palácio Episcopal do
Exelletissimo Senhor Dom Luiz Antonio dos Santos Bispo desta Diocese onde eu Tabellião por
esta escriptura destribuida, fui vindo, ahi presente partes, de um como doadores o Coronel
António Luiz Alves Pequeno e sua mulher Dona Maria Pinto Nogueira Pequeno moradores
nesta cidade e da outra como doadores o mesmo Exelletissimo Bispo Diocesano Dom Luiz
Antonio do Santos(...) em presença de duas testemunhas abaixo assignada, que sendo
senhores e possuidores de um terreno foreiro á Camara Municipal desta Cidade.
Alem do Rio que corre parallelo ao mesmo, conhecido outrora por Alto do
Grangeiro(...) fazem doação da parte delle(...) com o limite e com frotaçôes seguintes ____
comprehnderá a doação o terreno em que se acha comessada a edificação do Seminário na
linha Norte á Sul e mais Vinte e Cinco braças para cada lado___ digo cada um dos lados desse
edifício, e Oitenta e Cinco braças de fundo correspondente a extensão do terreno acima
designado que para frente se estenderá até onde chegar os limites dos doadores, e bem assim
a serventia das águas de uma levada que ali possuem os doadores provinda do Rio Batateira,
dos quaes se reservam o direito de disporem quando não forem necessário aquella serventia
sendo a presente doação feita no valor de tresentos mil réis propocionada ao dito terreno(...)
pelo que deste já transfere ao doador todo domínio direito acção e posse do dito terreno e
águas, protestando por si e seus herdeiros a fazerem todo o tempo por firme e valiosa a
presente doação(...) a folha do livro de receita dica lançada em debito ao actual collector a
quantia de Desoito mil réis que pagou o Exelletissimo senhor Dom Luiz Antonio dos Santos do
imposto de transmisão de propriedade na rasão de seis por cento correspondente a quantia de
tresentos mil réis, importância que lhe doou o Coronel Antonio Luiz Alves Pequeno e sua
mulher em terreno no Alto do Grangeiro para edificação do seminário(...) depois de ecripta
esta, eu tabellião ali em presença das partes, que a tudo presente ___ Eu Gonçalo de Lavor
Paz Barreto, primeiro Tabellião desta cidade, que a escrevi e assignei em público com a
assignatura de que uso Antonio Luiz Alves Pequeno, Maria Pinto Nogueira Pequeno † Luiz,
Bispo do Ceará, Fanelon Bomilear da Cunha Belisario, Bruno de Carvalho. Em testemunho de
verdade ( o signal publica)
O 1º Tab. Pº Gonçalo de Lavor Paz Barreto. Esta conforme original e respeitada a
orthographia. Dom fé 21-3-925
Em destº J.b Rverendº ___ o 1º TM. Int.º
José Bezerra de Britto
Estava sellada com duas estampilhas de seissentos réis e devidamente inulitisadas.
As gêneses da educação caririense iniciam seus trabalhos por financiamentos dos
coronéis da região e em especial o Coronel António Luiz Alves Pequeno, comerciante e político
influente e dos maiores proprietário de terras da região.
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O seminário Episcopal do Crato iniciam-se suas atividades de edificação com a
doação de terras dos coronéis, como dito a cima, para sua construção foi utilizada a mão de
obra dos pobres sertanejos onde servirão sua força para a conclusão do seminário. Os
trabalhadores eram mandados pelos seus padrões e com eles mandavam cabeças de gado
para o abate, onde alimentava os sertanejos que trabalhavam na edificação do seminário
Fonte: ÁLBUM DO SEMINÁRIO DO CRATO, 1925.

O início das atividades do seminário Episcopal da Cidade do Crato
se deu com o número de sessenta alunos, muitos deles eram filhos dos
coronéis da região, tanto do Ceará como dos estados circunvizinhos (Álbum do
Seminário do Crato, 1925). O corpo docente era praticamente composto por
padres vindos outras regiões do país.
A grade curricular era composta por ensinamentos tanto para o
ingresso na vida religiosa como para outras áreas como, por exemplo, a
Medicina e Direito, cursos que eram cobiçados pela elite.
As disciplinas ministradas pelo corpo docente,demonstrava a real
intencionalidade dos ensinamentos católicos, tais como Latim, Civilidade,
Religião, História eclesiástica, Escrituras sagradas, Eloquência Sagrada,
Liturgia, Direito Canônico, Theologia Moral e Dogmática. Estas disciplinas eram
aplicadas sob a direção e supervisão dos padres.
Mas o seminário não formava apenas padres, havia formação leiga
em filosofia, por exemplo, e para complemento curricular se ministrava as
disciplina de Francês, Inglês, História da Pátria, Português, Geografia, Física,
Álgebra, Química, Literatura (Álbum do Seminário do Crato, 1925).
Vejam que no início do século XX o Cariri cearense tinha um grande
centro educacional e isso pode ser notado pelas disciplinas ministradas, onde
quem tinha o acesso a este conhecimento por muitas das vezes eram os
descendestes dos coronéis.
Tendo o acesso à educação sob supervisão da Igreja católica
apostólica romana, a elite caririense ampliou sua dominação agora com uma
boa ajuda teológica, transmitida aos seus descendentes. Neste contexto, as
elites agrárias da região tinham mais uma ferramenta de dominação do
sertanejo junto ao monopólio agrícola, agora a educação eclesiástica era mais
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um auxílio à efetivação e ocupação dos cargos públicos de maiores
importância da região.
Muitos dos alunos que estudaram no seminário Episcopal da Cidade
do Crato, foram protagonistas da Literatura da região, e estes proliferaram o
monopólio oligárquico do Cariri cearense, os pobre que tiveram acesso ao
seminário Episcopal, foram ingressados na vida religiosa, tornaram-se padres e
muitos permaneceram no Cariri cearense.
A dominação coronelística no território do Cariri cearense abrangia
várias dimensões. Na esfera econômica, com o monopólio de terras
pertencente a poucas famílias no Sul do Ceará e na questão da água das
fontes, mesmo com as leis de regulação das águas do Cariri cearense, ainda
os coronéis tinham o apoio dos funcionários públicos, e a dominação político
administrativa. Os governantes eram os mesmos coronéis, e muitas vezes
seguiam o modelo das capitanias hereditárias, passando o poder de pai para
filho. O Coronel António Luiz Alves Pequeno, por exemplo, que foi prefeito da
cidade do Crato por três vezes e chegou a ser Deputado Estadual, era filho do
também Coronel António Luiz Alves Pequeno (pai), que doou as terras para a
construção do seminário Episcopal. (Álbum do Seminário do Crato, 1925).
Com o acesso à educação formal, a elite passava a deter mais uma
ferramenta que lhe favorecia. Os seus filhos, futuros coronéis, vestindo uma
nova roupagem, moderna e educada, voltavam ao território do Cariri cearense
com seus títulos de Bacharel em Direito ou Medicina e davam continuidade à
dominação.
O bacharelismo sempre foi cobiçado pela elite agrária nordestina,
pois os cargos em destaque tinham mais evidência no contexto social. Os
“doutores” eram bem vistos pela comunidade sertaneja, e estes utilizavam de
seus títulos para a proliferação do domínio socioeconômico da região. De fato
era uma necessidade da região a incorporação de profissionais para o cuidado
dos sertanejos, mas eram sempre os familiares da elite do Sul do Ceará, e isto
demonstra que a educação também foi uma das ferramentas utilizada para a
efetivação do monopólio coronelístico na região.
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Se observamos os sobrenomes, percebemos que os alunos que
frequentavam o seminário Episcopal da Cidade do Crato pertencem às
mesmas famílias que formam a elite caririense e detém o poder político e
econômico nos dias atuais.
Na cidade de Barbalha, a educação também obteve sua iniciativa
ainda no século XIX, com a criação do Gabinete de Leitura contra o
analfabetismo inaugurado em 14 de maio de 1888, ainda sobre o governo
imperial. O município de Barbalha se beneficiou com esta instituição
educacional, dando início posteriormente à Liga Barbalhense contra o
analfabetismo. Naquele momento a educação não era comum no Brasil
Imperial,

e

principalmente

no

interior do

Nordeste.

Estas

iniciativas

educacionais contribuíram de forma direta para o desenvolvimento territorial do
Cariri cearense.

Figura 08 - Alunos do Seminário Episcopal do Crato em 1891.
Fonte: ÁLBUM DO SEMINÁRIO DO CRATO, 1925.
NA FOTO: Dr.Irineu Pinheiro, nascido do Crato. Manuel Frorenço de Alencar nascido em
Barbalha, Bacharel em Direito e deputado da Assembleia do Ceará. José de Figueiredo Filho,
nascido no Crato, um dos intelectuais farmacêuticos do Ceará. Dr. Hidefonso Correia Lima
nascido em Lavras da Mangabeira, Bacharelado em Medicina no estado da Bahia, e amigo do
ex- presidentes Rodrigues Alves e Afonso Pena, filho de Dona Fideralina Augusto Lima. Uma
mulher que era coronel no Cariri cearense Dr. Joaquim Gomes de Matos Cratense Bacharel em
Direitos. Dr, António Filgueiras Sampaio, nascido em Barbalha, Bacharelado em medicina pela
faculdade do Rio de Janeiro e foi medico da Marinha brasileira.
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Estas iniciativas de incentivo à educação no Cariri cearense
fortaleceram as elites agrárias que detinham o domínio dos cargos políticos.
Podemos observar que os filhos dos coronéis do Cariri cearense obtiveram
destaque no cenário político nacional. O sistema de educação a que eles
tiveram acesso era de alto nível, e, nesta perspectiva, a elite agrária foi sem
dúvida a principal beneficiadora do sistema educacional eclesiástico.
O seminário Episcopal logo tem suas ramificações, sendo criado o
Colégio São José na cidade do Crato no ano de 1909. Em 1910 o colégio foi
equiparado com o Liceu de Fortaleza. Alguns dos professores que lecionaram
no Gabinete de Leitura de Barbalha foram Leão Sampaio, José Marrocos e
Martins Filho, este último em destaque por ser o fundador da Universidade
Federal do Ceará e das universidades estaduais como a UECE (Universidade
Estadual do Ceará) e a URCA (Universidade Regional do Cariri). Estas
transformações no âmbito educacional proporcionaram a criação da UFCA,
Universidade Federal do Cariri (UFCA), universidade esta já consolidada. As
contribuições destas iniciativas educacionais fizeram a história da educação no
Sul do Ceará e contribuíram para a efetivação desta nova instituição Federal de
ensino superior.

3.3.2 Educação superior no Cariri cearense

Uma realidade em que vivemos nos dias atuais é a consolidação do
mestrado

acadêmico

em

Desenvolvimento

Regional

Sustentável,

da

Universidade Federal do Ceará, Campus de Juazeiro do Norte, que através de
suas

pesquisas

científicas

demonstram

um

Cariri

em

processo

de

transformação, no âmbito das questões acerca do Desenvolvimento Regional
Sustentável. Pesquisas essas que irão contribuir para a efetivação de uma
região que segue a essência do desenvolvimento regional sustentável.
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O cariri que se formou hoje é digno de pesquisas com esta
importante discussão, acerca do processo da criação da Região metropolitana
do Cariri. Estes trabalhos foram de grande contribuição para o entendimento do
processo de desenvolvimento da região do Cariri cearense. Muitos laboratórios
estão pesquisando esta temática, como é o caso do Laboratório de Estudos
Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável (LEADERS) e do
Observatório de Políticas Públicas para Territórios (OPPTE), da Universidade
Federal do Ceará, Campus Cariri. É lá onde surgem importantes pesquisas
acerca do Desenvolvimento Regional Sustentável.
O Cariri passa por um acelerado crescimento nos dias atuais, há
uma imensa necessidade de colocarmos em pauta este modelo qualitativo de
desenvolvimento, de modo a contribuir para a análise das formas de governo
político social.
Se no passado, as condições educacionais, ambientais, econômicas
e culturais contribuíram para a formação deste território, na atualidade temos
essas ferramentas para possibilitarmos um desenvolvimento pleno nos moldes
do Desenvolvimento Regional Sustentável.

3.4 Política e economia no Cariri cearense

Este item trabalha as condições de dominação da elite, trazendo
essa discussão para a realidade no Nordeste brasileiro. Examina a vida dos
sertanejos, suas condições socioeconômicas e a exclusão dessa classe das
decisões político-administrativas do Estado. Vamos também analisar a
utilização das dificuldades dos sertanejos em benefício da elite agrária.
Para além dessa condição de dominação, mostramos que o Cariri
cearense produz ao longo de sua história condições diferenciadas para as
relações de poder, especialmente a partir da atuação do Pe. Cícero, mas não
somente por sua causa.
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Mostramos que a permanência de muitos retirantes no Cariri
cearense e seu pertencimento à região, reconhecendo-a como seu território,
mesmo não tendo nascido ali. São transformações como estas que mudaram
um pouco a realidade sertaneja na porção Sul do estado do Ceará.

3.4.1 Da política do sertão à política da cidade

No Semiárido nordestino, o sertanejo sempre foi explorado pelas
elites agrárias, esta classe social sempre esteve às margens das decisões
políticas e administrativas, a subordinação está presente em todas as partes do
planeta. O sistema de dominados e dominadores teve sua ascensão depois da
revolução industrial na Europa no século XVIII, o processo de dominação do
homem fez com que existisse uma bipolarização social, os que produzem e os
que lucram com a produção.
Este modelo de exploração chega ao nordeste brasileiro com o
propósito de dominação dos menos favorecidos, ou seja, pretende o
fortalecimento da elite nordestina, a exclusão do sertanejo das decisões político
administrativas, e o aproveitamento da força de trabalho sertaneja.
Com o discurso da reivindicação, onde os governantes pediam
auxílio aos estados mais ricos, para ajudar o povo sofrido do Nordeste, se
ampliava o aproveitamento deste sofrimento, em benefício próprio. A máquina
administrativa era utilizada amplamente em prol de uma minoria. Deixava-se
transparecer que era a elite a executora das obras que ali eram realizadas. A
letra da música “Vozes da seca”, transcrita abaixo, de autoria de Luiz Gonzaga
e Zé Dantas, demonstra bem claro esta subordinação.

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão
É por isso que pidimo proteção a vosmicê
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê
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Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação!
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão
Como vê nosso distino mercê tem nas vossas mãos;
(Luiz Gonzaga e Zé Dantas, 1953).

Estas práticas de auxílio dos estados sulistas aos estados do
Nordeste retratam o panorama em que a sociedade sertaneja vivia. Quando se
ressalta é por isto que pedimos proteção a vosmicê, homens excluídos para as
redias do poder... fica demonstrado a exclusão do povo sertanejo. A fome e as
desigualdades eram explícitas no cenário nordestino e esta realidade era
favorecida pela elite agrária. Ainda sobre esta música podemos destacar a
fome que rondava o Nordeste quando o autor relata – Pois doutor dos vinte
estado temos oito sem cover vejam bem quase a metade do Brasil esta sem
chover... as dificuldades do povo sertanejo aumentam com os baixos índices
pluviométricos do Nordeste e isto agrava os problemas gerados pela seca que
sempre estiveram presentes na vida do nordestino.
Este sempre foi o retrato do Nordeste mostrado para outras partes
do Brasil: seca, fome, miséria; e esta análise é feita através da pobreza do
povo nordestino que sofre com os estragos da seca.
Com as constantes secas, a única saída do sertanejo era a migração
para outras regiões do país, e os estados mais procurados eram os do Sul e
Sudeste do Brasil. Anterior a esse êxodo, eis que surge no Sul do Ceará uma
alternativa que não morrer à espera da caridade dos governantes. Em meados
do século XIX, as notícias se espalham de Sertão adentro: o surgimento de um
Padre que era “Santo” que derramou o sangue sagrado, e a existência de
milagres nesta localidade. Este fenômeno determinaria cada vez mais romarias
de pobres nordestinos à Juazeiro do Norte; eles vinham de vários estados, tais
como: Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte; vinham a pé ou em lombo
de burro; homens, mulheres e crianças, todos em busca de salvação e com a
esperança que acontecesse em suas vidas o milagre ou até mesmo o milagre
do fim da fome (FACÓ, 1978).
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Com a chegada de milhares de sertanejos ao território do Cariri
cearense, cresce significadamente a população do Sul do Ceará, não eram
apenas retirantes, eram pessoas de várias camadas sociais que viam no Cariri
cearense

um

novo

futuro,

pois

as

configurações

geoambientais

se

diferenciavam das demais partes do Semiárido nordestino.
A vulnerabilidade do sertanejo no Sertão nordestino a par das
condições econômicas em que vivia era sempre uma constante, sempre
buscava empregos nas fazendas, e sua permanência nessas propriedades era
semi servil, somente obtinha um pouco para comer diante do excedente das
plantações, quando não divida com a seca.
Muitas atitudes do Padre Cícero favoreceu o ideário sertanejo, ele
percorreu um caminho diferente dos outros sacerdotes, pois ele não cobrava
para celebrar missas, casamentos, batizados e primeira comunhão. Esta
atitude lhe gerava muitos outros lucros, já que as pessoas sempre lhe
agradeciam com cabeças de gado, e até mesmo sítios e propriedades
imobiliárias (FACÓ, 1978).
Nas cidades do Cariri cearense, surge como forma de libertação o
processo messiânico, este com muita evidência a partir, dos anos de 1900, no
nordeste brasileiro era a figura do coronel que mandava nas decisões políticas
administrativas.
No Cariri cearense havia uma alternativa para os sertanejos, através
dos ideais do catolicismo popular. Ao chegarem ao território caririense, eles
encontravam condições favoráveis para manutenção de suas famílias, havendo
um espaço para a perpetuação de atividades para o sustento não só do corpo,
mas também da alma.
Neste sentido Araújo (2011, p.46) ressalta que:
No entanto, a forte seca do ano de 1875 retirava o brilho do e a
beleza proveniente da fartura e o sertanejo ameaçado em sua
subsistência, depositaria aos pés do padre Cícero a sua única
esperança de vida.
A seca imprimiu no Padre Cícero uma intensa marca em seu
imaginário, repercutindo e moldando sua ação social, política e
econômica sobre a construção da cidade do Joazeiro.
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A seca sempre esteve presente no cotidiano no Semiárido
nordestino e foi responsável também pelo domínio fundiário no Sertão
nordestino, fazendo com que as políticas públicas beneficiassem a elite agrária.
Sobre esta união entre as secas e a elite agrária e sobre o acesso à água
Chacon (2007, p.33) diz que:

Por outro lado, toda história do Sertão é marcada pela interferência
do Estado, sempre pautada no tema que é a própria espinha dorsal
das políticas públicas para a região: a seca. A escassez de água
ajudou a justificar inúmeras ações governamentais (...). Todo um
arcabouço econômico e político se cristalizou, condicionando as
relações sociais. A seca é nesse sentido, estruturante da vida política
regional(...) a seca mais uma vez serve de base e fundamentos para
uma aclimatação dos discurso.

Com o apoio do Patriarca do Juazeiro do Norte, as famílias
sertanejas encontravam na região do Cariri uma alternativa de sobrevivência,
movidos por sua fé estas se famílias abrigavam em casebres e muitas delas
em residências que pertenciam ao Padre Cícero e quando conseguiam seu
próprio abrigo deixavam a antiga residência para que outra família a ocupasse,
este revezamento beneficiou muitas famílias sertanejas na cidade de Juazeiro
do Norte.
Influenciado pelos ideais do catolicismo popular e guiado pelo
propósito da Fé e Trabalho, padre Cícero utilizou de muitas manobras políticas
administrativas, pois muitos dos interesses coronelísticos, se confontavam com
os interesses dos sertanejos.

Por exemplo, destacamos ser a ação sobre a cidade do Joazeiro, de
âmbito social e econômico. Os conselhos do padre Cícero
consolidaram sua concepção de desenvolvimento, contribuído para
formação e expansão econômica da cidade, o Padre Cícero tinha seu
nome e imagem usados nas campanhas eleitorais de vários
candidatos (ARAÚJO, 2011, p.67).

A economia que girava em torno da cidade de Juazeiro do Norte era
principalmente por causa do seu patriarca o Padre Cícero Romão, e neste caso
os milhares de devotos em busca de milagres chegavam ao território do Cariri
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cearense, e isto movimentava a economia local e regional; muitos
comerciantes vinham de regiões circunvizinhas.
Esta forma de comércio ainda existe até nos dias atuais, o principal
responsável pelo crescimento da cidade de Juazeiro do Norte foram as
romarias. Uma população temporária que movimenta as diversas formas de
comércio gerando uma descentralização de economia e beneficiando milhares
de famílias que conseguem sustentar suas famílias.
São diversas formas de comércio tais como o de artesanato, entre
as peças estão imagens de santos, velas, móveis rústicos, terços, e uma
variedade de peças em couro. Muitas das matérias-primas são encontradas na
Chapada do Araripe, como as madeiras, o coco babaçu e as palhas de
carnaúba utilizadas na fabricação de chapéus. Estes viraram símbolo do
sertanejo e é item obrigatório para os romeiros, sendo usados inclusive nas
missas comemorativas.
A criatividade dos sertanejos do Cariri cearense vai além de nossas
observações, e se deve a esta criatividade sertaneja uma enorme variedade de
produtos, vestimentas, calçados, ourivesaria, diversas pedras encontradas na
Chapada sedimentar do Araripe, proporcionando uma variedade de produtos
que são inclusive vendidos para outras regiões do país e para o exterior.
As primeiras iniciativas de oficinas artesanais no território de
Juazeiro do Norte teve a participação direta do Padre Cícero Romão com seu
preceito: “em cada sala um altar e cada quintal uma oficina”. Neste aspecto
desenvolveu o trabalho e a criatividade do sertanejo. No passado as primeiras
oficinas eram de cunho artesanal e abasteciam somente o município e uma
pequena área de fronteira com Juazeiro do Norte. Nos dias atuais esta cidade
conta com grandes empresas, que somente do ramo de folheados são 40
estabelecimentos formais e 250 informais, gerando cerca de 4.000 empregos e
em média 60 milhões de reais com 30 toneladas de ouro e prata anualmente
(Portal Aprendendo a Exportar. Pólo de Juazeiro do Norte. 2012).
As embalagens por muitas vezes são fabricadas no mesmo
município descentralizando ainda mais as atividades de trabalho e renda.
Dados do IPECE afirmam que os trabalhadores do ramo de ourives estão
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assim distribuídos (em nível de escolaridade): empresários e produtores são de
80% de semianalfabetos, onde 30% possuem ensino fundamental, 19% de
ensino médio e apenas 1% possuem ensino superior (Portal Aprendendo a
Exportar. Pólo de Juazeiro do Norte. 2012).
Estes dados reforçam que são os próprios sertanejos quem são os
empresários no Cariri cearense e esta forma de trabalho envolve as famílias e
uma transferência de saberes de geração em geração.
A região do Cariri cearense vive o aperfeiçoamento do seu comércio,
através do apoio e financiamento de muitos órgãos tais como Banco do
Nordeste e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), e além de outras instituições que financiam tais iniciativas. Conta
ainda com um grande pólo educacional nas esferas privada e pública. E esta
última com duas universidades, uma estadual, a Universidade Regional do
Cariri e a Universidade Federal do Ceará em processo de transição para
formação da Universidade Federal do Cariri (UFCA).
Todas estas transformações ocorreram por variados motivos, mas
tudo isto teve seu início quando o Padre Cícero começou o processo de
trabalho guiado pela fé do sertanejo, esta força que modificou o cenário do
território do Cariri cearense e que hoje consiste em um processo de transição
socioeconômica e que se destaca no Nordeste brasileiro.
O Padre Cícero ampliou as iniciativas econômicas do Cariri
cearense, este crescimento se deve a estas iniciativas. Anualmente milhares
de romeiros fazem sua peregrinação a Juazeiro do Norte, muitos autores
denominam a cidade de Meca do Nordeste, uma referência à cidade sagrada
dos muçulmanos.
Em consequência desse crescimento, em 2009 foi criada a Região
Metropolitana do Cariri – são nove municípios que fazem parte desta região.
Mas este crescimento traz consigo os problemas da crescente urbanização e o
não cuidado com os recursos naturais, prejudicando e comprometendo esses
bens.
Um novo Cariri cearense não mais depende tanto da ajuda dos
estados sulistas como disse a canção citada anteriormente. Hoje muitos dos
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nordestinos fazem o caminho de volta, pois esta região prospera e há certeza
que o sertão é um bom lugar para se viver.

3.4.2 As atividades econômicas ao longo da história do Cariri

O processo de colonização liderado pelas potências europeias no
século XIV tinha como um dos objetivos a exploração e expansão de seus
comércios. Com a chegada dos portugueses em nossas terras, começa a
distribuição das chamadas sesmarias, e marca o princípio de territorialização
da chamada América portuguesa.
Os recursos naturais proporcionaram inúmeras atividades para a
manutenção dos habitantes que aqui chegavam, nesta perspectiva, Silva
(1992) afirma que:

Como a natureza não era propriedade privada sobre a qual se
buscava o lucro, era práticas comum entre eles a socialização dos
recursos naturais e das próprias necessidades de sobrevivência. A
identificação com o meio natural fazia sentir a natureza como parte
integrante das suas vidas e suas vidas como parte integrante da
natureza

Esta realidade era encontrada no cenário do território do Cariri, onde
havia uma harmonização entre o homem e a natureza, e explorando a natureza
também se explorava os habitantes, havendo aí a exterminação de ambos.
Desde o século XVIII, entra em evidência no cenário nacional o
processo de exploração das terras recém “conquistadas” e as primeiras
iniciativas de povoamento que adentrasse no interior do Brasil.
A região Nordeste foi a principal rota de comércio dos europeus,
fornecendo grande contingente de produtos agrícolas para o velho continente.
Com a descentralização da expansão territorial, os colonizadores, guiados
pelos ideais do cristianismo, deram início às primeiras iniciativas de
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interiorização das terras recém “conquistadas”, possibilitando a ocupação do
território, com a legitimação da Coroa portuguesa.
Sob a idealização do Estado monárquico e guiados pelas ideologias
da Igreja católica romana, nascem as primeiras iniciativas de povoamento, com
a legitimação divina e fundiária, e o desenvolvimento da agricultura e da
pecuária, com isto, os desbravadores iniciam a exploração destas terras.
O Cariri cearense, assim como a região Nordeste, contém sua
gênese marcada por estes vieses, e de modo especial com o processo de
romanização, de forma que as igrejas deveriam seguir os dogmas ditados por
Roma. A encíclica católica teve grande influência na organização e formatação
do

crescimento

da

Igreja,

e

esta

contribuiu

para

o

processo

de

desenvolvimento e ampliação territorial.

Sobre as terras colocadas sobe sua governança os capitãesdonatários contavam como proprietários pessoal apenas uma
parcela: comprometiam-se a distribuir o restante como forma de
sesmarias (NOZOE, 2006, p. 590-591).

Esta prática de destinação de terras, também foi utilizada no
povoamento da região do Cariri cearense, e é nesta perspectiva que surgem os
primeiros povoados, agora localizados no interior do Brasil. Assim, os capitãesdonatários iniciaram as atividades comerciais para o fortalecimento e
hegemonia das terras povoadas.
Silva (1992) destaca que:

A posse e utilização das terras eram determinadas pelas exigências
impostas pela economia mercantil, visando atender aos interesses de
Portugal. Neste contexto, os sesmeiros não poderiam gozar de plena
liberdade de usufruir da propriedade [...] Seu uso se restringia a
monocultura da cana de açúcar e a difusão do gado vacum ou outras
atividades ou outras atividades de interesse econômico da metrópole.

A região do sul do Ceará foi denominada de Cariri desde o século
XVIII. Este nome se deve aos nativos que ali habitavam, chamados de índios
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“Kariris”. A riqueza da região, com terras férteis e grande abundância de
recursos naturais, propiciou condições favoráveis às atividades da agricultura e
pecuária, além do comércio de escravos. Isto levou ao surgimento de um
mosaico social, que abrigava o convívio conflituoso das raças que deram
origem a formação do povo brasileiro: o europeu, o índio e o escravo.
Com a precariedade de recursos e comunicações com a coroa, os
capitães-donatários tinham grandes dificuldades em habitar as terras, e mesmo
com a legitimação do estado imperial, a burocracia imposta pela coroa
dificultava mais ainda a consolidação do território.

O acompanhamento da legislação fundiária vigente durante o período
em que o Brasil esteve sob domínio de Portugal deixa a mostra a
precariedade da situação jurídica da propriedade fundiária, mesmo
daquelas legalmente recebidas por mercê da Coroa (NOZOE, 2006,
p.189).

As dificuldades eram tanto no setor administrativo como no setor
político, pois na época Portugal não disponibilizava de recursos econômicos e
nem de contingente humano para uma fiscalização eficaz destas terras. Neste
caso Bursztyn, (2008, p.39) afirma que:

A expansão espacial do poder político tinha dois objetivos: reforçar a
presença política da coroa e, principalmente, viabilizar seu fiscalismo.
A quantidade e o tipo de exigências decorrentes do recebimento de
tratos de terras em doação ao lado das dificuldades ou o desinteresse
dos beneficiários em cumpri-las, acabavam por colocar a maior parte
delas em comisso, sujeitas portanto da mesma forma como as
posses.

Nesta perspectiva o estado Monárquico desempenha políticas de
exploração e habitação das terras. A dominação humana e dos recursos que ali
existiam era necessária para o fortalecimento colonial português, sem falar que
a região Nordeste foi a principal fonte de renda de subsistência do “velho
continente” e especial no território Lusitano. Nesta perspectiva Bursztyn (2008,
p.38) relata:
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A primeira região do país a desenvolver certa atividade econômica foi
o Nordeste, que forneceu os principais produtos vegetais extraídos da
colônia e que eram vendidos na Europa. Foi também no Nordeste
que os portugueses começaram a exploração da cana de açúcar,
repetindo assim sua bem-sucedida experiência da Ilha da Madeira.
Este produto, cuja procura era grande na Europa –onde havia apenas
uma pequena produção, na Sicília- apresenta um ritmo intenso de
expansão. Por esta razão, o Nordeste foi a região explorada do país
durante os dois primeiro séculos da colonização.

Dessa maneira, a região Nordeste era a principal fornecedora de
produtos agrícola para a Europa.
Portugal impõe segundo Pádua (2002, p.42):
A economia implantada nesta colônia lograva associar dois
elementos igualmente negativos e aparentemente opostos: a
subocupação e a superexploração.

A região do cariri cearense pode se apresentar nas mesmas
características de povoamento, a partir de dominação e exploração dos
recursos naturais e humanos, nestas circunstâncias o Nordeste brasileiro surge
como grande fornecedor de produtos agrícolas. No Cariri cearense o processo
de exploração data do século XVIII, e nesta mesma época Portugal passa por
uma crise de produtos de subsistência.
Del Priore e Venâncio (2006, p.48) resalta que:
Não se tratava, como disseram alguns, de “mesquinha agricultura de
subsistência” nem tão pouco de homens “decadentes e
“degenerados” como queriam outros. Mas de autores históricos
responsáveis por competências que, durante séculos, modelaram a
produção de mercado colonial de gênero alimentícios.

Em virtude da ampliação da economia agropecuária, que se
instalavam na região, surgia um comércio paralelo às atividades bovinas,
como resalta Del piore e Venâncio (2006, p. 78).
A constante movimentação das tropas também exigia que os animais
fossem marcados a ferro em brasa, para que não se confundissem
com os demais arranchados. Uma prodigiosa legião de ferreiros
surgiu, assim ao longo dos caminhos pelos quais passava os
tropeiros. O oficio era baseada em técnicas metalúrgicas portuguesas
e africanas, garantindo emprego e sustento de muitos homens livres
não proprietários de terras.
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Nas décadas seguintes o nordeste brasileiro e o Cariri cearense
passam por grandes transformações no cenário econômico e social, neste
sentido as políticas publicas contribuíram para as modificações no território
nordestino e posteriormente no Cariri cearense.
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4 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO CARIRI

Embora Juazeiro do Norte se sobressaia hoje como cidade
referência para o Cariri cearense, os demais municípios tem uma dinâmica
própria, fortemente influenciada pelos fatos históricos e pela própria natureza
desse território. E o fato de Juazeiro do Norte ser eminentemente um espaço
urbano, não impede que os outros municípios se organizem em torno de outras
atividades.
Os municípios que compõe o triângulo CRAJUBAR foram as
principais cidades beneficiadas por muitas políticas públicas de interiorização,
em especial o município de Juazeiro do Norte. A crescente população deste
município e os investimentos em comércio, serviços, instalações de fábricas e
o aumento da demanda da construção Civil, tornaram-se fundamentais para o
crescimento do município de Juazeiro do Norte.
O “Governo das Mudanças” implantado pelo então governador
Tasso Jereissati tinha uma política pública de modernização do Ceará. Lima
(2008) resalta que há um dado novo nesse Plano: um modelo de gestão
pública integrada e participativa. Propõe-se com isto tornar o Estado mais
poroso às demandas sociais e fazer de fato, uma reforma de Estado, ampliado
à base política do projeto.
Este modelo de gestão pública prevê a mediação governo-sociedade
via conselhos, a integração interna do governo pelos grupos de
trabalhos institucionais e a articulação externa pela interlocução com
segmentos públicos e privados, no País e no exterior (LIMA, 2008, p.
93).

Este modelo de gestão proposta pelo “Governo das Mudanças” não
coincide com a realidade do Cariri cearense na época, fazendo com que esta
proposta de gestão somente ficasse no discurso político. As políticas públicas
executadas no Ceará nesta época foram restritas à Região Metropolitana de
Fortaleza, deixando o interior do estado fora do cenário de investimentos
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empresariais. Juazeiro do Norte tem sua economia pautada no turismo
religioso e em uma forte expressividade no artesanato.

4.1 Recortes regionais

As Figuras 09 a 14 trazem os mapas que mostram as diversas
configurações assumidas por diferentes conjuntos de municípios que compõem
o Território do Cariri cearense e sua localização no estado.

Figura 09 – Crato, Juazeiro e Barbalha (CRAJUBAR)
Fonte: Secretaria da Cidade do Ceará.
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Figura 10 - Região Metropolitana do Cariri
Fonte: IPECE.

Figura 11 - Mapa do Território do Cariri Cearense
Fonte: PTDRSS – Cariri/CE, 2010, adaptado de IPECE, 2009.
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Figura 12 - Localização do Território do Cariri no Estado do Ceará,
Fonte: PTDRSS – Cariri/CE, 2010, adaptado de MDA/SDT (2009).

Figura 13 - Pontos turísticos mais relevantes do Cariri cearense.
Fonte: Ceará Turismo. Disponível em: http://www.ceara-turismo.com/mapas/cariri.htm. Captado
em 27/04/2013.
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O CARIRI COMO REGIÃO INFLUENTE

Figura 14 - Área de influência do Cariri cearense - Bacia Cultural do Araripe/
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí
Fonte: Lustosa, 2010
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5 CONCLUSÃO
Concluímos este trabalho de dissertação, demonstrando quais os
determinantes históricos da formação territorial do Cariri cearense que
contribuíram para o processo de desenvolvimento desta região.
A conclusão deste trabalho nos mostra que o Cariri cearense possui
um riquíssimo solo atrelado à uma imensa reserva hídrica, esta composição foi
propícia para dar início ao processo de povoamento desta região. As primeiras
iniciativas econômicas desenvolvidas neste território foram baseadas nas
plantações de cana de açúcar, um dos fatores principais para o sucesso destas
plantações foi a grande reserva hídrica existente nesta região, esta
característica a diferencia de outras regiões do Semiárido nordestino.
O messianismo foi o grande responsável pela construção territorial
diferenciada do Cariri cearense, Inspirados no Catolicismo popular teve início
com o Padre Ibiapina, e logo ganhou muitos adeptos sertanejos que fugiam das
perseguições coronelísticas e das próprias questões climáticas.
O catolicismo popular ganha mais força no Cariri cearense após a
chegada do Padre Cícero Romão Batista (o Padim Ciço). Este personagem
muda as configurações do Sul do Ceará, com suas atitudes políticas
administrativas consegue conciliar interesses da elite agrária com as
necessidades dos sertanejos que viam no “Santo” uma salvação e o alimento
da alma. Com a chegada de muitos retirantes no território do Sul do Ceará, se
constitui um mosaico de valores espirituais e culturais o que possibilita o
surgimento de uma cultura forte, genuinamente caririense. Estas manifestações
em prol da classe sertaneja faz nascer no Cariri cearense a fazenda Caldeirão,
que tinha como líder o Beato José Lourenço, discípulo do Padre Cícero, ali se
construiu uma comunidade onde tudo era de todos, demonstrando a
afetividade entre os sertanejos. Estas manifestações messiânicas fizeram com
que os sertanejos despertassem um pertencimento a esta região.
O acesso à educação promovida pela Igreja eclesiástica contribuiu
para ampliação do conhecimento dos habitantes desta região. Esta educação
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eclesiástica proporcionou o acesso à educação o que não era comum no Brasil
e principalmente no interior do nordeste brasileiro. Esta educação abriu portas
para a criação de outros centros educacionais no Sul do Ceará, como o
Gabinete de Leitura contra o Analfabetismo, fundado na Cidade de Barbalha no
ano de 1889, dando origem à Liga Barbalhense contra o analfabetismo.
A educação no Cariri cearense proporcionou transformações em seu
território. De início, com a construção do Seminário Episcopal na cidade do
Crato. Tal iniciativa fez nascer outras instituições, como a Faculdade de
Filosofia do Crato, que foi a primeira instituição de ensino superior no Sul do
Ceará. Esta instituição deu origem à Universidade Regional do Cariri (URCA),
com ampliação do acesso à educação, não só dos caririenses, mas também de
outros nordestinos vindos de regiões fronteiras. Com a vinda do Campus da
Universidade Federal do Ceará (UFC), o Cariri cearense dá um salto na
pesquisa e no acesso à educação superior. Assim, estas iniciativas
educacionais do passado fizeram com que o Cariri cearense se tornasse um
pólo educacional.
As condições geoambientais com solo fértil, abundância de recursos
hídricos, acesso à educação e o catolicismo popular, levaram o Cariri a possuir
uma formação diferenciada de outras regiões do Semiárido brasileiro.
Nos dias atuais o Cariri cearense ainda não tem um real
Desenvolvimento Regional Sustentável, o que temos é um grande crescimento
econômico, viabilizado pelos investimentos empresarias e as políticas públicas.
Com a chegada de novos centros de pesquisa a esta região, se vê que surgem
inúmeras possibilidades de desenvolvimento para a Região Metropolitana do
Cariri e o seu entorno, levando o sertanejo à esperança de manter-se no seu
lugar, corroborando com os versos da canção de Luiz Gonzaga: “Só deixo o
meu Cariri no último pau-de-arara”.
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