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Palavra do Professor autor

Prezado (a) Estudante,

Na disciplina História do Estado, você irá entender como ocorreu o processo 
de ocupação do território cearense no período da colonização portuguesa, as tenta-
tivas de outros povos como franceses e holandeses em dominar o referido território 
e as disputas acarretadas durante esse processo de ocupação.

 Espero que a leitura deste material e as demais sugestões aqui inseridas pos-
sam contribuir para uma melhor compreensão acerca dos assuntos tratados nesta 
disciplina. Levando em consideração também a importância do amadurecimento de 
sua criticidade enquanto estudante e futuro professor de História.

A autora!
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Sobre a autora

Luciane Azevedo Chaves, mestre em História Social 
pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Especialis-
ta em História do Brasil pelo Instituto Superior de Teologia 
Aplicada (2011). Possui graduação em História Licenciatu-
ra Plena pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 
(2007). Tem experiência na área de História, com ênfase em 
História Social, atuando principalmente nos seguintes temas: 
educação; memória e história oral; cultura; trabalho e ensino 
de história. Atualmente é Professora do Instituto Superior de 
Teologia Aplicada - INTA: no Curso de Graduação em Histó-
ria na modalidade a distância. 



aAMBIENTAÇÃO À 
DISCIPLINA

Este ícone indica que você deverá ler o texto para ter 
uma visão panorâmica sobre o conteúdo da disciplina.
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A  disciplina  História do Estado permite ao estudante conhecer os  
acontecimentos que fazem parte da construção histórica do estado do Ceará. 
Percebendo os sujeitos ativos e construtores da história de seu estado e, 
consequentemente de sua própria história ocorrida através de conflitos, resistências 
e disputas de poder.

Estudar Estado implica em compreender como ocorreram os primeiros 
povoamentos, o contato dos nativos com os europeus, entendendo como a 
miscigenação entre índios, negros e portugueses acarretou tanto na formação do 
povo cearense como no desenvolvimento de um Estado tido como um lugar de 
atraso, devido às condições climáticas que ocasionam em constantes secas.

As insatisfações com o Império também são evidenciadas no Nordeste, 
estendendo-se pelo Ceará, a busca pela separação e o direito de liberdade é marcado 
pelo movimento libertador denominado Confederação do Equador. Na construção 
dessa história, têm-se os costumes trazidos pelos africanos e a legitimação de sua 
identidade, bem como a luta pela liberdade.

 Percebendo também no período da República a formação dos grupos 
oligárquicos e as disputas de poder articuladas entre as elites locais, caracterizadas 
pelas práticas clientelistas, pelo nepotismo e pelo autoritarismo dos coronéis 
militares. Um tempo também caracterizado pelos projetos desenvolvimentistas.  
O surgimento de novas lideranças políticas na década de 1980 culminou para um 
período conhecido como “governo das mudanças”.

O estudante desta disciplina poderá conhecer um pouco da História do Estado 
do Ceará durante os períodos da Colonização, Império e República. Uma História 
marcada tanto pelas lutas e resistências durante o processo de povoação, como 
pelos embates e acordos políticos entre as elites locais que foram se consolidando 
ao longo dos anos. 

Bons estudos!



tiTROCANDO IDEIAS 
COM OS AUTORES 

A intenção é que seja feita a leitura das obras indicadas 
pelos(as) professores(as) autores(as), numa tentativa de 

dialogar com os teóricos sobre o assunto. 
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Agora é o momento de você trocar ideias com os autores

 Caro estudante, considerando as obras abaixo, propomos que trace um 
paralelo entre os pensamentos dos autores, focalizando os pontos de grande 
importância para nossa história Cearense.

 Sugerimos a leitura da obra, Uma Nova História do 
Ceará. Os autores reúnem ensaios assinados por 15 dos mais 
expressivos historiadores cearenses da atualidade. Obra crítica 
que desconstrói verdades estabelecidas, põe certezas em 
xeque. Do confronto entre os povos nativos e os colonizadores 
europeus até o autointitulado “Governo das Mudanças”, o livro 
propõe uma reflexão rigorosa e contundente em torno da 
história cearense. Uma nova história do Ceará é, desde já, uma 
obra indispensável. Um caso raro daqueles livros que, nem 

bem são lançados, já se tornam um clássico.

SOUZA, SIMONE DE (ORG.). Uma nova história do Ceará. 4. ed. Fortaleza: Demócrito 
Rocha, 2007. 448 p. ISBN 978-85-7529-334-8 (b

 Propomos também para um melhor embasamento 
teórico a leitura do livro, Capítulos de História Colonial, 
que tem como ponto fundamental no pensamento do autor 
Capistrano o povoamento da zona entre o São Francisco 
e o Parnaíba, tida por ele como a questão mais importante 
da história pátria. Capítulos de História Colonial é um livro 
produzido às pressas, sobre a pressão de ser publicado 
rapidamente, em função do cronograma de projeto do livro 
onde ele estaria inserido. Apesar disso, em nada esta obra fica 

a dever aos outros clássicos da História do Brasil, tendo ela mesma já nascida um 
clássico, tal como afirma Francisco Iglesias: “Capítulos de História Colonial foi um 
dos grandes livros da historiografia brasileira. Foi o primeiro grande sobre a colônia, 
só sendo superado como o maior em 1942 com o lançamento de Formação do 
Brasil Contemporâneo, por Caio Prado Júnior”. (IGLESIAS, 2000, p. 117-125).

ABREU, J. CAPISTRANO DE. Capítulos de história colonial, 1500-1800. 7. ed. São 
Paulo: Editora da Universdade de São Paulo, 1988. 295 p. ISBN (broch.).
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GUIA DE ESTUDO

Analise os dois livros e faça uma síntese do crescimento histórico nos séculos 
estudados, apontando os fatos e sua contribuição para com nossa disciplina História 
do Estado.
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PL
PROBLEMATIZANDO

É apresentada uma situação problema onde será feito 
um texto expondo uma solução para o problema 

abordado, articulando a teoria e a prática profissional.
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GUIA DE ESTUDO

Tendo como base os acontecimentos na História do nosso estado, Ceará. No 
panorama atual da política cearense é possível identificar sinais de arbitrariedade e 
de disputas pelo poder? Esquematize uma estrutura abrangendo os fatos ocorridos 
seguidos de sua análise crítica e disponibilize na sala virtual.

Desde o período da colonização com a chegada dos europeus ao Brasil, 
as disputas de poder sempre foram motivo de conflitos entre as classes sociais. 
No Ceará colonial a luta e resistência dos povos nativos no império, as lutas pela 
liberdade e a insatisfação com o regime monárquico, na república a monopolização 
dos grupos políticos através do coronelismo, constituiu um cenário de dominantes 
e dominados. 



Ap
APRENDENDO A PENSAR

O estudante deverá analisar o tema da disciplina 
em estudo a partir das ideias organizadas pelos 

professores autores do material didático.
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1
CEARÁ COLONIAL

CONHECIMENTOS
Compreender o processo de ocupação do território cearense durante a 

colonização da América portuguesa, bem como as atividades econômicas na 
Capitania do Ceará Grande.

HABILIDADES
Identificar as contribuições da miscigenação, os costumes deixados pelos povos 

indígenas e europeus e a imposição da cultura europeia sobre os nativos.

ATITUDES
Posicionar-se criticamente para as disputas de poder e as resistências indígenas 

ocorridas no território cearense e a expansão de sua economia que contribuiu para 
o surgimento de importantes vilas e posteriormente cidades.
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A ocupação da Capitania do Ceará: disputas entre 
nativos e portugueses na Serra da Ibiapaba

O projeto de dominação portuguesa no Ceará objetivou na apropriação de 
territórios em busca de riquezas, mas essas terras já se encontravam habitadas por 
indígenas. Isso acarretou uma série de conflitos que culminaram para o genocídio 
e etnocídio desses povos.

Conforme o historiador Francisco José Pinheiro a ocupação do território 
cearense ocorreu tardiamente, ao contrário da rápida ocupação do litoral açucareiro, 
iniciada no século XVI. Somente no século XVII o interior do Ceará seria ocupado 
pelos portugueses no intuito de investirem na pecuária. (PINHEIRO, 2000).

Os estudos acerca da ocupação da Capitania do Ceará apontam para duas 
versões: a primeira levantada pelo padre Antônio Gomes e João Brígido, seria de 
que a ocupação ocorrera a partir do interior do Cariri cearense para o litoral. A 
segunda versão, apontada pelo estudioso Antonio Bezerra, em 1901, afirma com 
base nas cartas de sesmarias que tal ocupação ocorreu do litoral para o interior. 
Posteriormente, outros estudiosos reconheceram que o território foi ocupado 
definitivamente nas primeiras décadas do século XVIII. (PINHEIRO, 2000).

Foram realizadas três expedições à Capitania do Ceará. A primeira chefiada por 
Pero Coelho de Souza, em 1603. A expedição havia saído da Capitania de Pernambuco, 
deslocando-se rumo a Serra da Ibiapaba (na época também denominada Serra 
Grande). Conforme historiadores como: Raimundo Girão, Francisco José Pinheiro, 
Raimundo Nonato Rodrigues de Souza e Maico Oliveira Xavier, a bandeira levantada 
pela expedição coelhina pretendia reconhecer e explorar terras localizadas entre 
Pernambuco e Maranhão, bem como expulsar os franceses do território maranhense. 

Xavier (2012) enfatiza que a ocupação do território cearense se deu de 
forma lenta devido a sua grande extensão territorial e aos limitados recursos. Com 
relação à exploração do território da Capitania do Ceará, mais precisamente na 

Genocídio: Destruição de um grupo étnico, extermínio de indivíduos. 

Etnocídio: Destruição da cultura de uma etnia por outro grupo étnico.
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Serra da Ibiapaba, os embates entre nativos e portugueses se deram no primeiro 
contato com expedição de Pero Coelho de Souza. Esse “encontro” é considerado por 
Pinheiro (2000) um verdadeiro confronto que culminou no fracasso dessa expedição 
em terras cearenses. Mas podemos nos indagar por que esse território seria um 
espaço de confrontos? 

           
 Os relatos dos tabajaras da Serra da Ibiapaba, encontrados em documentos 

da época da colonização do período de 1720, revelam silvícolas (quem vive nas 
florestas. Selvagem, indígena.) vindos do litoral baiano para povoar a Capitania 
do Ceará. O objetivo do povoamento estava relacionado à expansão da pecuária 
para o interior, tornando a serra “[...] lócus do confronto entre os povos nativos e os 
colonizadores”. (PINHEIRO, 2000, p. 17).

A segunda expedição estava sobre o comando dos jesuítas Francisco Pinto e 
Luís Figueira, ambos da Companhia de Jesus. Objetivou a catequização dos indígenas 
do Maranhão. Os representantes da ordem religiosa partiram de Pernambuco em 20 
de janeiro de 1607. Sua trajetória implicou em um longo caminho, distanciando-se do 
mar, “metendo-se por matos e brenhas [...] subindo e descendo montes e rochedos 
[...]”, passando pelo Parazinho, Serra dos Corvos, atual cidade de Uruburetama, 
chegando a Serra Grande, sendo acolhidos pelos gentios. (GIRÃO, 1984, p. 41).

Ao contrário da expedição de Pero Coelho, a Companhia de Jesus teve ótima 
acolhida na tribo do Principal (Era a forma como os chefes indígenas eram 
chamados pelas autoridades civis e eclesiásticas no período colonial). Diabo 
grande (Juripariaçu), sendo conduzida com festas e ofertas de alimentos aos padres 
recém-chegados. Destinados a seguirem para o Maranhão, a expedição jesuítica 
mudaria sua rota em destino ao litoral, pois viram a impossibilidade de seguirem 
para tal capitania diante do fracassado envio dos emissários aos índios Tucarijus. 

Durante o percurso da viagem foram abordados pelos Tucarijus, sendo 
assassinados dois nativos e o padre Francisco Pinto, morto com pauladas na cabeça. 
O padre Figueira conseguiu escapar, pois estava em outro alojamento, não tendo os 
Tucarijus o avistado. 
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Esse episódio evidencia um momento de confronto devido a não aceitação 
da presença de portugueses ou de representantes da coroa portuguesa na Capitania 
do Maranhão, naquele período dominada pelos franceses, aliados aos indígenas 
Tucarijus ou como também denominados Caririjus, que viviam nesse território. O 
ponto estratégico de ligação entre essa capitania e a de Pernambuco era a Serra da 
Ibiapaba ou Serra Grande.

Na visão de jesuítas como Padre Antonio Vieira o destino deste missionário 
se configurou em um martírio, isso serviu de estímulo a seguir na missão que 
culminou na fundação do aldeamento da Ibiapaba.

Além de evidenciar as disputas territoriais entre portugueses e franceses, é 
importante ressaltar que a aceitação dos jesuítas na Ibiapaba pela nação Tabajara 
ocorreu de forma passiva como já mencionado, tanto é que os nativos trataram de 
realizar um funeral seguido de um ritual de luto pela morte do Padre Pinto ou Pai Pina 
como era chamado pela tribo. Na região que hoje se localiza a cidade de Ubajara, 
segundo relatos seria o lugar aproximado do sepultamento, “[...] lamentaram-se 
em grandes gritos e derramando muitas lágrimas, deixando crescer o cabelo os 
filhos do maioral e tingindo-se e tisnando-se em sinal de tristeza, que é o seu luto”. 
(GIRÃO, 1984, p. 43).

 Ao analisar documentos de doações de sesmarias (Lotes de terras, 
consideradas abandonadas, doadas aos colonizadores portugueses pela Coroa 
portuguesa). do período colonial, Pinheiro (2000) concluiu que o processo de 

Não escapou o missionário, nem escaparam os defensores às pauladas dos 
atacantes, reduzida a cabeça daquele a pedaços, o mesmo não acontecendo a 
Figueira porque, achando-se em choupana mais ao lado, pôde retirar-se às pressas, 
guiado por um rapazinho, que o pôs a salvo, escondido no mato. Roubaram o que 
puderam. “Levaram tudo da igreja e a nossa roupinha que tínhamos guardada para 
o restante da nossa missão e tudo o mais” — lamenta o padre Luís. Acompanhando 
o corpo do santo companheiro e pondo-o numa rede, com ele desceu o padre 
sobrevivente, sepultando-o ao pé da montanha, no lugar denominado Abaiara 
(Ubajara?), “ao longo do rio, dentro do mato”, fazendo um monumento de pedra 
sobre a sepultura para sinal dela e pondo-lhe também uma cruz à cabeceira. À 
direita e a esquerda enterrou um índio — os dois que mais de perto lutaram pelo 
padre morto. (GIRÃO, 1984, p. 42-43).
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ocupação da Capitania do Ceará foi realizado de forma violenta pelos europeus 
que usurparam as terras indígenas no intuito de encontrar riquezas. O historiador 
enfatiza que a mais importante área de ocupação ocorreu na região Jaguaribana. 
Isso acarretou o extermínio dos povos indígenas que viviam na Ribeira do Jaguaribe 
e a consolidação do poder dos portugueses que se tornaram grandes proprietários 
de terras da Capitania do Ceará.

 Em 1656, com a chegada dos jesuítas Antonio Ribeiro, foi substituído em 
1658 por Gonçalo de Veras, e Pedro Pedrosa. Os jesuítas permaneceram na Serra 
Grande até 1662, pois seguiram em missão para a Capitania do Maranhão.

A segunda tentativa de catequese aconteceu de forma tranquila. Mas essa 
aceitação tinha um fim estratégico, pois a relação dos tabajaras com os jesuítas 
foi pacífica até o momento em que se mostrou favorável a essa tribo. A catequese 
implicava numa mudança nos costumes desse povo, introduzindo novos hábitos e 
educação praticados pela cultura europeia. Conforme Xavier (2013), essa expulsão 
dos jesuítas evidencia a recusa dessa tribo em não continuar subordinada aos seus 
preceitos morais introduzindo pela Missão Inaciana. 

 Num texto escrito por Serafim Leite em 1943, Xavier evidencia os 
comportamentos dos chefes indígenas onde diz que: “Simão Tagaibuna foi um dos 
que juraram vassalagem a El-Rei e prestaram obediência e acatamento as leis da 
Igreja”. Trecho escrito por Leite (1943, apud XAVIER, 2012, p. 50). No entanto, essa 
obediência durou pouco tempo, pois o índio não se manteve edificado nos preceitos 
da fé cristã. 

Diante de tamanhas insatisfações “A tropa retirou-se para o Maranhão e 
os Padres sentindo oposição dos índios e que perigava ali a sua vida, retiraram-
se também...”. Leite (1943, Apud. XAVIER, 2012 p. 28-29) e assim seguiram para o 
Maranhão, chegando a essa região em 8 de setembro de 1662 continuaram a viver 
conforme suas leis. Isso é evidente quando se viram diante a desobediência de 
Simão Tagaibuna ao assumir seu relacionamento sem a bênção da Igreja Católica o 
que se configura para esta instituição num amancebamento. 

Como podemos perceber a segunda tentativa de catequese na Ibiapaba? Houve 
conflitos entre jesuítas e tabajaras ou tal catequese foi aceita pacificamente?
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Contudo, tal insubordinação não impediu que fosse implantado o 
aldeamento na Ibiapaba. A presença dos jesuítas nessa capitania contribuiu para 
a consolidação do poder da Coroa Portuguesa em terras cearenses, pois os padres 
serviram de intermédio entre essas duas culturas. 

Desse modo, o aldeamento da Ibiapaba, hoje atual cidade de Viçosa do 
Ceará, depois de muitos embates, foi estabelecido a partir de 1691 e oficializado 
em 1700 durante a terceira e última missão com os jesuítas Ascenso Gago e Manoel 
Pedroso ao chegarem ao início da década de 1690.

O padre Antonio Vieira quando esteve em missão na Ibiapaba logo tratou 
de estabelecer acordo entre os chefes indígenas. Nesse acordo estava estipuladas 
mudanças nos modos de vida das tribos, isso implicou como já mencionado numa 
adequação aos princípios cristãos. 

 Os aldeamentos no Ceará se deram através de intensos conflitos ocorridos 
devido à resistência dos nativos com a chegada dos portugueses a esse território. 
Considerados bárbaros, os indígenas sofreram com a imposição de uma cultura que 
lhes era estranha e com as atitudes agressivas dos colonizadores europeus.

O Historiador Capistrano de Abreu coloca que o modo de vida dos índios 
era caracterizado pela simplicidade. Viviam da natureza sem a intenção de lhe 
causar danos. “[...] de caça e principalmente de pesca era composta sua alimentação 
animal. Possuíam agricultura incipiente, de mandioca, de milho e de várias frutas 
[...]”. (ABREU, 1988, p.6).

Com a apropriação das terras da Capitania do Ceará pela Coroa Portuguesa 
os indígenas perderam a simplicidade em que viviam e o direito de serem únicos 
habitantes e donos das terras virgens. Pensar nisso implica dizer que foram 
escravizados e submetidos a trabalhos forçados. 

O comando do aldeamento da Ibiapaba e o controle dos trabalhos indígenas 
acarretaram em disputas de poder entre os colonos que habitavam a Capitania do 
Maranhão e os padres da Companhia de Jesus. É importante refletir que os indígenas 
neste cenário também requeriam autonomia sobre as terras da Ibiapaba. Embora 
tenham conseguido tal autonomia não os permitia tal controle.
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Xavier (2012) coloca que nas cartas de sesmarias é possível perceber a 
omissão dos indígenas em revelarem extensões exatas de terras existentes, isso, 
segundo o historiador remete ao apego e valor dedicado pelos nativos a essas terras, 
o apreço a natureza que estava sob ameaça da exploração portuguesa. Objetivos 
contrários são revelados a partir da leitura desses documentos, pois enquanto essa 
tribo procurava preservar seu habitat natural, os europeus buscavam explorar suas 
riquezas sem pensar nas consequências trazidas a esse povo.

Com a apropriação da capitania cearense pelos portugueses, “[...] os 
donatários seriam de juro e herdade senhores de suas terras; teriam jurisdição civil 
e criminal [...]”. (ABREU, 1988, p. 21). Isso evidencia o domínio estabelecido pelos 
portugueses, mas os conflitos não tardariam a acontecer novamente, pois durante 
a ocupação desse território dentre as tribos indígenas aldeadas havia aquelas que 
não entraram no processo de aldeamento, os chamados tapuias. E assim, ocorreu 
o enfrentamento entre nativos aldeados e não aldeados, que implicou nas disputas 
pelos territórios. (XAVIER, 2012).

Tomando novamente as reflexões de Xavier (2012), podemos entender que 
há uma complexidade em atribuir um significado único a esse aldeamento, pois 
se configurava num local de evangelização, de trabalho e de guerra. Temos um 
espaço múltiplo caracterizado por tensões, onde os sujeitos sociais com intuitos 
diferenciados construíram sua história. 

A Vila Viçosa real

A jurisdição política - administrativa da Vila abrangia os atuais municípios de 
Granja, Uruoca e Ibiapina. Em suas pesquisas sobre a Vila Viçosa Real, Xavier pode 
constatar que além desses municípios, também fazia parte dessa jurisdição a área 
norte da Serra da Ibiapaba, construída atualmente pelos municípios de Viçosa do 
Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina e São Benedito.  O documento datado do século 
XIX faz uma descrição sobre a Vila Viçosa Real.

Mas afinal o que significou esse aldeamento?
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É importante ressaltar que os índios dessa região estabeleceram relações 

complexas com seus colonizadores. Há indícios também de que se consideravam 
índios, rompendo com a ideia construída ainda no período colonial pelas autoridades 
locais que não existiam mais no aldeamento da Ibiapaba. Xavier (2012) atesta a 
existência de indígenas no Ceará através de documentos levantados durante a 
construção da dissertação de mestrado. O pesquisador enfatiza que “em nenhum 
local do Ceará a presença jesuítica se fez tão marcante como na Ibiapaba” [...] (p. 52).

Os indígenas eram vistos pela Igreja como indivíduos desprovidos de 
conhecimento, eram como diz Xavier (2012, p. 147), “tabulas rasas” e precisavam 
de orientação espiritual. Para isso, os jesuítas assumiam o papel de tutores desses 
povos no intuito de catequizá-los na fé cristã. Mas como se dava isso? Através 
da realização de cerimônias que oficializavam o nativo à religião católica, como o 
batismo e o casamento.

Os Padres da Companhia de Jesus não conseguiram introduzir completa-
mente os silvícolas na fé cristã. Havendo uma mistura entre os ritos considerados 
sagrados da Igreja como: missas, procissões e as manifestações culturais indígenas 
como: danças, carreiras, tiros de flecha entre outros.

 Mas o que significou a colonização? Raimundo Nonato Rodrigues de Souza 
coloca que a colonização implicou não apenas no sentido de povoar, mas de explorar 
os territórios habitados por indígenas, e isso acarretou a expulsão e escravidão, bem 
como em conflitos e extermínio de milhares de indígenas. (SOUZA, 2006).

Conforme Souza (2006), no ano de 1721 o aldeamento da Ibiapaba contava 
com 5.000 indígenas. No início da organização do aldeamento Xavier coloca 

A 16 légoas de S. O da Vila de Granja sobre a Serra da Ibiapaba, fica a 
VilaViçosa... contem 9.170 habitantes divididos em duas direções; uma está na vila 
e outro no logar São Pedro de Ibiapina, 12 légoas distante. Foram ambos uma 
freguezia bem paramentada, por ter sido um hospício dos jesuítas. Contém o termo 
24 légoas de latitude desde a ladeira da Uruoca ao N. Termo de Granja até o riaxo 
Imussu a S. termo de Vila Nova, de longitude três legoas mais ou menos, seguindo 
a configuração da serra. Confinando ao lado de O, segundo a discrição das agoas 
com a vila de Campo Maior da Capitania do Piauí. (XAVIER, 2012, p.17).                      
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que uma carta escrita pelo padre Ascenso Gago, de 1701 evidencia que foram 
organizadas três Aldeias: a do principal D. Jacobo, D. Salvador Saraiva e D.Simão 
Taminhorá. Percebamos o “D” antes dos nomes para enfatizar o título dado pela 
coroa portuguesa como estratégia para legitimar ainda mais os poderes dos chefes.

Um fator importante a ser colocado é que essas aldeias se configuravam 
numa única: a Aldeia da Ibiapaba e que faziam parte da mesma etnia, a Tabajara. 
Porém, Xavier alerta para o fato de que a referida Aldeia no ano de 1756 teria 5.474 
índios da nação Tabajara e 632 tapuias “[...] que, por sua vez, estavam subdivididos 
entre indígenas Agoanacés (Anacé), Cuacongoaçus e Ireriús (Reriú ou Arariú) [...]”. 
(XAVIER, 2012, p.59). A elevação da Aldeia da Ibiapaba à categoria de Vila ocorreu 
aos 7 de julho de 1759, criada com o título de Vila Viçosa Real.

TABELA N° 1 – SESMARIAS DOS ÍNDIOS DA ALDEIA DA IBIAPABA

Data Solicitante Área/ 
Léguas

Local

4/ 09/ 1706 D. Jacob de Sousa Castro 1,5 x1 Eiperuquara
4/ 09/ 1706 D. Simão de Vasconcelos 2x1 Ubuaguaçu
1/02/ 1718 Gaspar Carapunha 2,5 x 0,5 Entre a serra 

Guajuguá e 
o caminho do 

Acaracú
14/12/1718 D. José de Vasconcelos 2x1 Sunununga
26/08/1720 D. José de Vasconcelos 

e seu filho D. Baltazar de 
Vasconcelos

3x0,5 Japepaba

30/11/1721 D. Sebastião Saraiva 2x1 Abajara
4/ 02/ 1730 D. Simão de Vasconcelos 2x0 Innuasun

Podemos perceber na tabela 1 que os principais chefes indígenas agora 
eram referenciados com nomes cristãos. Os Vasconcelos ganham destaque na 
concessão de terras liberadas pela coroa portuguesa, mas é importante destacar 
que os Sousa Castro também tiveram destaque entre aqueles que obtiveram as 
cartas de sesmarias. 

Fonte: Datas de Sesmarias do Ceará e índices das datas de sesmarias. XAVIER, Maico Oliveira. 
“Caboclos são os brancos”: dinâmicas das relações socioculturais dos índios do termo da Vila Viçosa 
Real-Século XIX, Fortaleza: SECULT/CE, 2012, p. 62
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É importante ressaltar que esses nativos viviam nesse território quando os 
portugueses chegaram, porém, durante o processo de domínio os colonos lusos 
passaram a dividir as terras em lotes. A estratégia de colonização objetivou “doar” as 
sesmarias aos chefes das tribos que habitavam na Ibiapaba, devido a suas influências 
com os demais índios, adquirindo também cargos e postos militares. 

As doações aconteciam mediante condições impostas pela coroa como 
tornar as terras produtivas. Na concessão de sesmarias na Aldeia Ibiapaba, ocorreu 
insatisfações, pois os chefes indígenas alegavam terem recebido uma extensão 
territorial insuficiente para a quantidade de habitantes. Diante disso, os lusos 
concederam mais lotes que estendiam as atuais cidades de Granja, rio Camocim, 
Coreaú e Acaraú.

Pinheiro enfatiza que a repressão aos indígenas não se limitou apenas 
ao extermínio e a escravidão. As restrições de concessão de cartas de sesmarias 
consistiam em limitar os domínios destes nativos, “[...] restringir até as terras que 
haviam sido “doadas” pela coroa em função da ordem régia de 1700. Isso [...] 
impossibilitava qualquer tentativa de resistência coletiva”. (PINHEIRO, 2000, p.48). 

O genocídio e o etnocídio dos indígenas repercutiram na quase extinção 
desses povos e sua cultura. O processo de colonização da Serra da Ibiapaba foi 
marcado por conflitos entre índios, portugueses e jesuítas. Embora com estes 
últimos os conflitos tenham sido em menores proporções. 

As missões jesuíticas na Ibiapaba, além da catequização serviram para abrir 
caminhos à coroa lusa, possibilitando o processo de colonização. Vale lembrar que 
esse território era ponto estratégico das rotas de comércio entre índios e franceses 
o que preocupou de imediato a Coroa portuguesa. Outro fator relevante é o fato 
de estar próxima a Capitania do Maranhão, principalmente porque havia franceses 
nesse território e isso não agradou também a Coroa portuguesa.

Podemos entender o período do aldeamento da Serra da Ibiapaba como 
um período marcado por disputas e resistências, e de negociações. Também 
deve ser levada em consideração a mistura de culturas e de etnias. Diante das 
argumentações dos governantes locais em insistirem que no Ceará não havia mais 
índios, nos documentos do século XIX, analisados por Xavier era comum a presença 
dessa gente nos registros de batismo e casamentos. [...] esforçavam para manter a 
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própria condição de índio, inclusive repudiando a categoria genérica caboclo a eles 
atribuída ao afirmar que: “Cabôclos são os brancos, eles são Índios”. (XAVIER, 2012, 
p.20-21).   

As Charqueadas na Capitania do Ceará 

O processo de colonização do Ceará aconteceu tardiamente comparado 
as principais capitanias: Pernambuco e Bahia. Isso, devido ao desconhecimento do 
território e a resistência indígena e a fatores naturais como as correntes marítimas 
que dificultavam o acesso ao território.

A exploração do território brasileiro no início da colonização voltou-se para 
a busca de riquezas como: especiarias e minas de ouro e de prata. As primeiras 
expedições do Ceará partiram de Pernambuco apenas em 1604 no objetivo de 
chegar ao Maranhão. O Ceará não contemplava “[...] a rota das especiarias, sem 
produtos que pudessem pelo seu valor desafiar a cobiça dos descobridores presos 
ainda aos fascínios das minas sertanejas e das riquezas do litoral [...]”. (LEMENHE, 
1991, p.76).

É importante que o estudante compreenda a contribuição das oficinas de 
charques como atividade econômica realizada no decorrer da colonização, sendo 
essa atividade responsável pela concentração de poder dos criadores de gado. As 
Charqueadas contribuíram para o desenvolvimento das vilas de Aracati e Sobral, 
Granja, Camocim e Acaraú.

As rotas das boiadas estavam localizadas entre a ribeira do Jaguaribe, 
interligando com o Rio São Francisco a estrada de Quixeramobim, Boa viagem, 
Sobral e Piauí, bem como Camocim e Acaraú. Essas rotas não incluíam os povoados 
de Fortaleza e Aquiraz.  Já os povoados que compreendiam o percurso do gado, 
posteriormente se tornaram pontos referenciais para a produção das carnes de 
charque.

  Quais os fatores foram considerados determinantes para a escolha do setor 
administrativo da Capitania do Ceará?
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Inicialmente, não houve preocupação com a instalação de sedes 
administrativas, isso porque o território ainda não havia sido povoado, apenas uma 
proteção militar foi instalada para proteger às terras de invasões. No entanto, ao 
serem povoadas, surgiu a necessidade de implantá-las devido à complexidade de 
problemas que se intensificaram com os povoamentos.

A intensificação dos povoamentos, com a expansão territorial sertão 
adentro, implicou no aumento do percurso realizado pelo gado, levado ainda vivo, 
para ser comercializado em Pernambuco e Bahia. A longa trajetória implicava na 
perda desses animais além de fragilizar o rebanho que chegava a seu destino magro 
e abatido. Isso implicou na sua desvalorização comercial.

Para evitar mais prejuízos, o gado ao invés de ser levado vivo, a partir da 
segunda metade do século XVIII, passou a ser abatido e transportado aos mercados 
consumidores. Isso se tornou possível devido à realização de um processo de salga 
que implicou na conservação da carne bovina. O processo de charqueadas era 
realizado de forma rudimentar como enfatiza Girão (1982, apud LEMENHE, 1991 p. 
138): 

Apressada construção de galpões cobertos de palha, varais para estender 
a carne desdobrada, salgada, e algum tacho de ferro para a extração de 
parca gordura dos ossos por meio de fervura em água... A courama era 
estaqueada, seca ao sol; o sebo simplesmente lavado, posto ao tempo em 
varais e depois socados em forma de madeiras cúbicas, produzindo pães 
de peso variável. A ossamenta era amontoada e queimada e está cinza 
atirada para aterros ou servia, empilhada, para fazer mangueiras e cercas. 
Todas as outras partes do boi não tinham valor comercial e eram atiradas 
fora. 

As primeiras oficinas de charqueadas surgiram na foz do Jaguaribe 
estendendo-se pelo Acaraú, Paraíba e Piauí. A intensificação da atividade criatória 
proporcionou a ampliação dos números de fazendas e a criação das vilas: de Icó 
(1738), Aracati (1748), Messejana, Caucaia e Parangaba (1758), Viçosa (1759), Baturité 
e Crato (1764), Sobral (1773) e Quixeramobim (1789). (LEMENHE, 1991)

Valdelice Carneiro Girão coloca que Aracati, Granja, Camocim e Acaraú 
possuíam um ambiente favorável para o preparo da carne de charque “[...] em toscas 
oficinas, passou a ser fabricado um tipo de carne seca, não prensada, moderadamente 
salgada e desidratada ao sole ao vento, por tempo necessário à sua conservação 
[...]”. (GIRÃO, 1995, p.65). 
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Girão (1995) enfatiza que os documentos da época não informam o criador 
dessa técnica nem o ano exato dos primeiros processos de salga na Capitania 
do Ceará, porém coloca que essa prática era anterior a 1740 e o primeiro lugar a 
desenvolver essa atividade foi em Porto dos Barcos, posteriormente Vila Santa Cruz 
do Aracati, atual cidade de Aracati.

O desenvolvimento da vila que ficava próxima aos pontos de comercialização 
de Pernambuco e Bahia se manifestou devido às charqueadas, tornando-a referência 
na produção do charque. Aracati se tornou referência nas charqueadas, porém não 
veio a ser o centro administrativo da capitania cearense e nem posteriormente seria 
a capital deste Estado.

As charqueadas funcionavam da seguinte forma, a carne de gado era 
aproveitada e o couro era destinado à produção de meios de sola, vaquetas e 
pelicas. Girão (1995) enfatiza que o comércio do couro alavancou o crescimento 
destes negócios, chegando a ser produzido de 25.000 a 30.000 couros salgados. As 
produções se tornam um negócio tão vantajoso que atraiu para a região Jaguaribana 
pessoas interessadas a investir nesse produto. Além da região Jaguaribana o baixo 
Acaraú que contemplava as atuais cidades de Granja, Camocim e Sobral, destacou-
se no desenvolvimento de tal atividade. Alguns documentos encontrados em 
Pernambuco enfatizam a importância da Riberia do Acaraú, bem como a capacidade 
de liderança desempenhada pela Vila de Sobral. 

As Charqueadas

Fonte: brasilescola.uol.com.br/historiab/charqueadas.htm
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É importante compreendermos que essa economia fortaleceu os grandes 
proprietários e criadores de gado, que também eram figuras representativas na 
esfera política e social. 

     
  Carregados de carne, couro e sola os carros de boi seguiam de Sobral pelo 

porto de Acaraú, rumo aos principais portos da colônia ente eles o de Pernambuco. 
Quando voltavam, esses barcos traziam mercadorias como pratarias, porcelanas, 
cristais, móveis e materiais de construção. A comercialização desses objetos e a 
arquitetura da Vila de Sobral deu-lhe o título de Princesa da Região Norte, como diz 
Girão (1984), “terra laboriosa e civilizada”.    

As charqueadas trouxeram rendimento e prestígio para as vilas onde se 
constituíam os pontos estratégicos da comercialização desse produto. Os lucros 
proporcionaram a cidades como Aracati e Sobral o investimento numa arquitetura 
mesclada com traços europeus e sertanejos.  Essas vilas que posteriormente se 
tornariam cidades ainda conservam prédios considerados patrimônio históricos da 
cidade. 

As igrejas, símbolos de imponência religiosa, apresentavam uma arquitetura 
singela com características pastoris. Essas construções evidenciavam os traços 
sertanejos do período colonial. As pedras representavam a simplicidade, pois não 
havia outros materiais tal quais os das igrejas europeias. Desse modo, havia uma 
mistura entre tacos sertanejos e europeus. 

 Um fator importante ainda não refletido nessa discussão e não era só pelo 
fato de Aracati ser próxima dos principais pontos de comercialização que lhe rendeu 
prosperidade e destaque no período das charqueadas. Outros fatores contribuíram 
para isso como o fato de serem próximos às salinas, os climas favoráveis como 
bastantes fluxos de ventos e baixa umidade do ar proporcionou também o 
desenvolvimento dessa atividade econômica no Ceará.

As charqueadas tiveram seu papel importante na economia cearense, porém a 
quem beneficiou esse desenvolvimento?

Por que o processo de salga da carne era tão propício nessa região?
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É  importante  ressaltar  que a influência europeia já se fazia   presente  nos  
modos  de  vida da capitania cearense através dos objetos, das formas de se vestir e de se 
comportar. Como evidencia a historiografia cearense, que se fazia presente também nas 
Igrejas, casas das câmaras e residências dos comerciantes e donos das oficinas de charque.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          

Nesse período o gado era considerado o símbolo do poder econômico. 
As charqueadas surgiram como alternativa viável para o melhor aproveitamento 
da carne, pois o gado vivo não chegava em boas condições, onde muitas vezes, se 
perdiam rezes devido as longas viagens. A implementação do processo de salga 
da carne se deve também aos elevados impostos cobrados nos açougues públicos 
como enfatiza Lemenhe (1991).  Com o surgimento dessa técnica a economia da 
capitania cearense se manteve garantida por algum tempo até o surgimento de 
outro produto que passaria a representar maior rentabilidade: o algodão.

 As constantes estiagens e a concorrência com a carne de charque do Sul 
do país contribuíram para a decadência das charqueadas. A historiografia destaca as 
secas de 1777-1778, 1790-1793 como períodos catastróficos que dizimaram grande 
parte dos rebanhos dos sertões cearenses. Mas outros fatores foram responsáveis 
por sua decadência. As mudanças ocorridas nos mercados europeus proporcionaram 
a retomada de investimentos na agricultura. Desse modo, o algodão “[...] ganhou 
preferência europeia, como matéria - prima têxtil, com o advento da Revolução 
Industrial, o algodão rompe-se o exclusivismo pastoril no Ceará [...]”.(GIRÃO, 1995, 
p.78).
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2
CEARÁ IMPERIAL

CONHECIMENTOS
 Compreender os ideais de liberdade dos movimentos revolucionários ocorridos no 
período do Império como a Confederação do Equador, a contribuição da atividade 
algodoeira na economia cearense do século XIX e o processo de escravidão negra 

no Ceará.

HABILIDADES
Analisar as causas e consequências da Confederação do Equador, bem como a 

escolha do centro Administrativo da Província cearense e as discussões em torno 
da presença e o modo de vida dos negros na Província do Ceará.

ATITUDES
Instigar o estudante a criticidade em torno do papel daqueles que fizeram história 
enquanto sujeitos ativos entre eles os participantes do movimento revolucionário, 

os negros e os grupos dominantes no período do Império.
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O Ceará na Confederação do Equador 

Os ideais pela liberdade inspiraram um movimento denominado de 
Confederação do Equador. Esse movimento de caráter separatista e libertador 
republicano iniciaram-se em Pernambuco e pretendia tornar as Províncias 
de Pernambuco, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas 
independentes do restante do país.  

É importante refletirmos quais os motivos que levaram essas províncias, 
atual região Nordeste, a alavancarem um movimento como esse? Como se deu 
a participação do Ceará nesse movimento revolucionário? Quais razões levaram a 
província cearense aderir ao movimento?

Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, presidente da Província do Ceará, 
redigiu um documento a Manoel de Carvalho Paes de Andrade, Presidente da 
Província de Pernambuco, que se referia a um pedido de socorro remetendo ao 
fortalecimento a partir da união das duas Províncias e auxílio em armamentos contra 
o Imperador.  Vejamos o documento:

União de Pernambuco e Ceará

Está feita a nossa íntima união, quer de reciprocidade de sentimentos, quer 
de riscos, e perigos. O Ceará não cede a Pernambuco em patriotismo, e zelo da sua 
liberdade: ambas são províncias do Brasil, cheias de gás, e daqueles ilustres caracteres 
que a natureza gravou nos corações livres dos Brasileiros honrados. Do papel junto 
verá V. Exª. os motivos que nos obrigarão a depor o Presidente do governo desta 
província dentro de quatorze dias. O senhor Pedro José da Costa Barros em tão 
pouco período de tempo tornou-se alvo dos ressentimentos desse povo brioso que 
já não sofre os enganos, e para melhor dizer, o descaramento do gabinete do Rio de 
Janeiro. Quis levar-nos como escravos nos ferros do despotismo, e pretendeu que o 
Ceará negasse à Pernambuco aqueles indispensáveis socorros que um irmão deve 
prestar a seu irmão consternado: propôs mesmo que nós fôssemos de todos opostos 
aos sentimentos dos [desolados] pernambucanos.

Deus Guarde a V. Exª.  Como he mister. Palácio do Governo do Ceará, 30 de 
abril de 1824, 3º da Independência e do Império. 
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  Esse documento faz referência a um período em que ocorria no Brasil uma 
mobilização em favor da liberdade do país que se encontrava no regime imperial de 
D. Pedro I com sede no Rio de Janeiro.

 O escritor Gustavo Barroso no livro As Margens da História do Ceará, 
aponta que esse movimento iniciou-se no dia 06 de março de 1817, tendo como 
estopim o motim realizado durante a guarnição de Recife “[...] quando um oficial 
atravessou seu comandante com uma espada [...]”, culminando na morte do 
comandante da guarda (BARROSO, 2004, p. 151).

No Ceará, foi implantado um quartel-general na Vila de São Bernardo das 
Russas, próximo ao rio Jaguaribe. A ideia era estabelecer-se num ponto considerado 
estratégico, sendo então, as margens do rio Jaguaribe até o Cariri, ligando do 
Apodi ao Pereiro que se localizavam entre o Rio Grande do Norte até a Paraíba e 
interligavam com Mossoró, Aracati e Fortaleza.

A disputa de poder entre as classes dominantes do Sudeste e o Imperador 
despertou a instabilidade de sua liderança do governante que consequentemente 
buscou apoio a Portugal. Diante disso, o país vivenciou momentos de euforia e de 
desconfiança, temendo que passasse novamente a ser colônia de Portugal. 

Insatisfeitas com a constituição de 1824 e temerosas em perderem seus 
domínios, outro grupo da elite dominante, localizado na região Nordeste, surgiu 
em movimento revolucionário com objetivos contrários as ideias políticas do 
Império. É importante ressaltar que embora a elite tenha aderido a esse movimento, 
sua base era constituída pela participação popular. Ainda que não estivesse mais 
ligada administrativamente a Pernambuco, o Ceará ainda sofria influência política e 
econômica desta província. Isso contribuía para que a província cearense sofresse os 
impactos, tornando-a vulnerável aos acontecimentos da Província pernambucana.

Senhor Manoel, de Carvalho Paes de Andrade, Presidente do governo da Província 
de Pernambuco.

Tristão Gonçalves de Alencar Araripe 

Disponível em: http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/
sys/start.htm?infoid=1186&sid=113 Acesso em: 02 set. 2016.
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 Dentre os participantes da Confederação do Equador no Ceará estão: Inácio 
Gonçalo Loyola de Albuquerque Melo (Padre Mororó), João de Andrade Pessoa 
(Pessoa Anta) e Francisco Miguel Pereira Ibiapina, Bárbara de Alencar juntamente 
com seus filhos, José Martiniano Pereira de Alencar e Tristão Gonçalves de Alencar 
Araripe, entre outros revolucionários.

As informações acerca do Padre Mororó são contraditórias com relação a 
sua naturalidade. Pesquisas informam que teria nascido em Sobral em 24 de julho de 
1778, outras dizem que haveria nascido na localidade, hoje atual cidade de Groaíras. 

Padre Mororó
Fonte: http://orgulhocearense.blogspot.com.br/2011/05/os-cearenses-e-confederacao-do-equador.html 

O fato é que sua atuação o tornou uma referência nas lutas sociais dos 
movimentos pela independência do país. Sua participação ativa na Confederação do 
Equador o levou ao fuzilamento em 30 de abril de 1825. Seu pseudônimo refere-se 
a uma planta nativa da região cearense.

Alguns líderes abandonaram essa empreitada logo no início do movimento. 
Isso ocorreu devido a divergências de pensamentos entre os participantes da 
Confederação, pois existia aqueles que defendiam ideias mais radicais a serem 
implementadas no novo Governo. As ideias defendidas pelos participantes da ala 
radical implicavam na ampliação do direito político e das reformas no campo social. 
Entre os revolucionários que defendiam essas mudanças estavam: Cipriano Barata, 
Emiliano Munducuru e Frei Caneca. 

É importante salientar que ao se consolidar, embora tenha sido em curto 
prazo de tempo, o governo provisório articulou apoio estrangeiro de Washington 
e Londres para que pudessem obter o reconhecimento da separação de Portugal 
e do governo do Brasil, na época com sede no Rio de Janeiro. Isso evidencia o 
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quanto estavam articulados em torno dessa empreitada e que o apoio estrangeiro 
fortaleceria esse momento, porém não obtiveram sucesso, sendo o movimento 
sufocado, alguns líderes foram presos, torturados e fuzilados, outros participantes 
foram exilados pelo governo. Quanto aos exilados, apenas em 1821 conseguiram 
sua liberdade que foi autorizada pela Corte Portuguesa.

Dentre os participantes desse movimento, Barbara de Alencar obteve 
destaque. Considerada uma revolucionária e primeira prisioneira política da História 
do Brasil, também está entre as primeiras mulheres da história a se engajar em 
lutas políticas. Conforme informações do Instituto Bárbara de Alencar, liderou o 
movimento de proclamação da República no Crato. Durante a luta pelo processo de 
independência perdeu dois filhos, Carlos de Alencar e Tristão Gonçalves de Alencar 
Araripe, que também participaram da Confederação do Equador.

Bárbara de Alencar
Fonte: http://www.barbaradealencar.org.br

 Nascida na fazenda Caiçara em Exu, Pernambuco. Posteriormente passaria a 
viver com sua família na Vila de Crato, região do Cariri-Ceará. Além da Confederação 
do Equador, Bárbara participou da Revolução Pernambucana. Sua vida foi dedicada 
às lutas políticas que a tornou uma das referências femininas de representatividade 
na história cearense.  

Há uma divisão de pensamento entre os historiadores com relação ao 
movimento revolucionário de 1817. Alguns acreditam que esse movimento foi o 
ponto inicial, portanto, sendo considerado um período importante para a história 
do Brasil, pois foi o primeiro acontecimento a reivindicar a independência do país. 
Para o historiador, Evaldo Cabral de Melo, o Movimento revolucionário de 1817 
significou uma “outra independência” que foi abafada por D. João. 
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Outros acreditam que o referido movimento não pode ser associado e tão 
pouco contribuiu para a independência brasileira. Isso porque seu projeto implicava 
na separação de algumas províncias do que hoje se constitui a região Nordeste. O 
fato é que esse movimento de caráter separatista contestava o autoritarismo e a 
centralização administrativa do Império, administrado inicialmente por D. João e 
depois por D. Pedro I.

A Proclamação da República abrangeu todas as Províncias onde se 
configura hoje a Região Nordeste, entre elas o Ceará, última província a resistir aos 
ataques das forças imperiais. Ocorrida em 1824, duraram apenas alguns meses, foi 
interrompida pelas forças imperiais que aprisionaram os principais participantes, 
sendo severamente punidos pela atitude revoltosa contra o governo imperial sob 
pena de morte na forca ou através de fuzilamento.   

Algodão na economia cearense do século XIX

O cultivo do algodão no território cearense ocorria desde o período colonial.  
Os povos indígenas já praticavam a atividade de plantio, vindo a ser intensificada 
no século XIX, período em que o produto passaria a ter valor no mercado externo. 
O investimento na produção algodoeira não prejudicou a atividade extensiva da 
pecuária, pelo contrário, a existência das duas atividades possibilitou ainda mais 
a permanência no sertão, sendo favorável principalmente para os fazendeiros que 
estabeleceram parcerias no cultivo desse produto. 

Valdelice Carneiro Girão enfatiza que a cotonicultura (Cultivo de algodão) 
se expandiu rapidamente, tendo facilitado a atividade criatória “[...] pois o gado se 
alimenta das folhas do algodoeiro logo após da pluma e no início da cultura o gado 
ainda se alimenta das sementes na estação seca”. (GIRÃO, 1995, p. 86). 

Cultivo do algodão

Fonte: http://www.novatrento.com.br/blog/index.php/categorias/decoracao/
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O solo cearense apresentava características favoráveis à produção algodoeira. 
“[...] a caatinga, com a fertilidade dos terrenos argilosos, onde se desenvolveu a 
cultura algodoeira em vários trechos [...]” (MENEZES, 1970 p.24). Remeto novamente 
as reflexões de Valdelice Girão (1995), para evidenciar sobre áreas propícias ao cultivo 
desse produto como nas regiões do Vale do Jaguaribe e Acaraú, onde se intensificou 
a produção do algodão arbóreo e herbáceo.

O cultivo desses algodões se disseminou no vale do baixo e médio Jaguaribe 
e no Vale do Acaraú. No período do Império, o Ceará se tornou referência da produção 
algodoeira. Durante o crescimento dessa economia, Fortaleza teria destaque pelo 
fato da exportação seguir diretamente de seu porto. A partir do crescimento 
econômico do algodão, o litoral passou a ser povoado, relembrando que durante o 
processo de ocupação da Província do Ceará, a concentração de riquezas ocorreu 
inicialmente no interior, valorizando as vilas interioranas durante o período glorioso 
das charqueadas, isso no início da colonização.

Desse modo, embora algumas vilas ainda prevalecessem a concentração da 
economia cearense algodoeira. Fortaleza se tornou o único centro de exportação 
da Província. Vale salientar que no porto de Fortaleza, havia estrutura para ancorar 
navios a vapor, enquanto em Aracati não havia tamanho suporte. (GIRÃO, 1995).

No período da colonização, as concentrações do poder econômico estavam 
voltadas para as vilas interioranas do sertão. Não havia preocupação de povoamento 
no litoral. Através da arquitetura colonial de cidades como Icó, Aracati e Sobral, é 
possível perceber a preocupação com o embelezamento dos pontos estratégicos 
das rotas de comércio das charqueadas. 

Quando o crescimento econômico cearense passou a ser pensado a partir 
de investimentos na agricultura, voltada ao cultivo do algodão, Fortaleza ganhou 
mais visibilidade. A exportação do algodão alavancou o processo de industrialização 
no Ceará. Em Fortaleza as primeiras indústrias cearenses foram pensadas a partir da 
produção das atividades agrárias desenvolvidas no interior, no final do século XIX 
foram construídas indústrias que fortaleceriam a produção têxtil.

Silva (2007) enfatiza que a intensificação do processo de produção do 
algodão cearense, somado a interiorização das fazendas de gado e a produção da 
lavoura canavieira em meados do século XIX, contribuíram para o surgimento das 
cidades que ficavam próximas a foz dos rios e que faziam ligação com litoral.
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O surgimento da ferrovia também contribuiu para o fortalecimento dessa 
economia cearense voltada a produção primário-exportadora, “[...] que propiciava 
uma intensa dinâmica à cidade portuária que organizava extensas bacias de colheita 
de produção primária ligada ao extrativismo, a criação intensiva e a exploração de 
drogas do sertão [...]”. (SILVA, 2007, p. 216).

Olhando atentamente para o Ceará, no período entre colônia e império, faz-
se necessário refletir que as atividades produtivas, inclusive as de todo o Nordeste, 
eram fundamentadas numa estrutura voltada ao latifúndio e minifúndio. Francisco 
de Oliveira (1981), reflete sobre essa questão no livro Elegia para uma religião 
Sudene, Nordeste, planejamento e conflitos de classes, conforme texto abaixo.

Não havia no Ceará “Nordeste” açucareiro, nem qualquer outra atividade 
produtiva que não fosse determinada pela estrutura típica do latifúndio-
minifúndio. O Ceará era, antes da entrada do Nordeste na divisão 
internacional do trabalho pela via da produção do algodão, um vasto e 
subpovoado, com algumas microzonas como a do Cariri, onde medrou 
também a atividade açucareira (com razão era o Cariri muito mais ligado 
às estruturas de reprodução vigentes no “Nordeste” açucareiro de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. (OLIVEIRA, 1981, 
p.75-76). 

Oliveira (1981), chama atenção também para o fortalecimento da região do 
Cariri como um dos grandes centros comerciais, inclusive na atividade açucareira, do 
interior cearense. A atual cidade do Crato constitua esse ponto central. Além dessa 
região, outros centros comerciais também tiveram destaque, exercendo influência 
em quase todo o território da província como Aracati, Icó e Sobral.

Com a intensificação da demanda de produção algodoeira, esses centros 
comerciais ganhariam destaque na economia cearense, pois como enfatiza Oliveira 
(1981), antes do algodão, esses pontos de comércio eram constituídos apenas por 
“curral de gado”. 

Diante destas questões, é importante indagar o que fez Fortaleza ganhar 
destaque entre esses centros comerciais interioranos, a ponto se tornar o centro 
administrativo e, posteriormente capital do Estado do Ceará?

Drogas do sertão: Eram as especiarias comercializadas pelos europeus no antigo 
continente como: ervas, raízes típicas do sertão brasileiro (guaraná, urucum, 
gergelim, cacau, baunilha, castanha-do-pará, entre outras).
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É importante ressaltar que havia uma disputa entre Aquiráz e Fortaleza 
pela administração da Capitania. O fato de Aquiráz ter sido a primeira vila criada 
em 1713, não foi um fator determinante para ser elevada à categoria de centro 
administrativo. Embora Fortaleza tenha sido elevada à categoria de vila em 1726, 
os investimentos nas lavouras algodoeiras e expansão no mercado de vendas 
internacional contribuíram para seu destaque, que se tornou polo referencial de 
produção têxtil. 

 Outros fatores como a construção da estrada de ferro de Baturité, o 
melhoramento na estrutura portuária e a construção de rodovias interligando-a 
aos demais interiores, a fortaleceram economicamente. Isso contribuiu “[...] para 
que a Fortaleza fosse paulatinamente adquirindo feições de grande metrópole, e 
que fosse, aos poucos, estabelecendo uma competição com as demais cidades do 
interior [...]”. (SILVA, 2007, p. 229).

 Somente quando o Ceará se tornou uma capitania independente, antes 
vinculado à capitania de Pernambuco até 1799, no início do século XIX é que se 
iniciariam as atividades de exportação. Em 1826 Fortaleza atingiria a categoria de 
cidade e logo os centros comerciais interioranos de Sobral (1841), Icó e Aracati 
(1842), Crato (1843), Quixeramobim (1856) e Baturité (1858). 

A escravidão negra no Ceará

A escravidão no Ceará não aconteceu de forma intensiva como nas demais 
províncias. Questionamentos já foram realizados a respeito da presença de negros no 
Ceará. O historiador e estudioso sobre a temática da escravidão Eurípedes Antônio 
Funes reflete tais questões e acredita serem equivocadas, pois “a ideia postulada é 
de que no Ceará não há negro porque a escravidão foi pouco expressiva”. Isto leva a 
uma lógica perversa: associar o negro à escravidão. (FUNES, 2007, p.103). 

No século XVIII havia nos sertões cearenses mão de obra escrava nas 
lavouras algodoeiras.  Em meados do século XIX, a entrada de negros no Ceará havia 
diminuído devido ao aumento no valor de importação de negros. Porém, o aumento 
de trabalhadores livres é evidenciado e isso nos permite constatar que a presença de 
negros sempre foi constante no Ceará. (FUNES, 2007)
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Podemos pensar nos negros como sujeitos ativos que construíram sua 
história.  Legitimar a ideia de que o negro estava sempre sujeito a escravidão, limita 
sua participação na construção histórica do Brasil. É importante pensar que esses 
negros também faziam suas reivindicações e possuíam seus costumes. Na esfera 
religiosa, por exemplo, os cativos possuíam irmandades que eram organizadas no 
intuito de devotar um santo protetor. As festas organizadas aos santos aconteciam 
no período do natal, constituída de rituais que interligavam os homens as divindades.

Funes (2007) enfatiza que no Ceará a Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos possuía maior representatividade nas cidades de 
Quixeramobim, Aracati, Tauá, Fortaleza e Sobral. Nessas festas aconteciam os ritos 
religiosos como as missas, novenas, leilões, coroação e cortejo do Rei do Congo. 
Esses momentos eram marcados pelas misturas das crenças religiosas africanas e 
europeias. As cerimônias representavam um momento não apenas de festividade, 
mas de reafirmação dos costumes religiosos africanos de renovação e transgressão 
da vida cotidiana. “[...] prima-se pelas tradições africanas recriadas na escravidão, [...] 
movidos a comidas e bebidas, danças e cantos [...]” (SOUZA, 2006, p. 99). 

A identidade de um povo estava presente nas cerimônias que traziam cores e 
sabores, risos e devoção aos santos eleitos pelas irmandades. O catolicismo popular 
se fazia presente nessas festividades, “[...] nelas os santos ganhava procedência sobre 
o Deus todo poderoso [...]” (REIS, 1991, p.59). 

Fonte: http://paroquiadesabinopolis.blogspot.com.br/2012/08/festa-de-nossa-sra-do-rosario.html

Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros – Litografura do desenhista Johann 

Moritz Rugendas. 
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Num texto escrito pelo primeiro Bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da 
Frota citado por Funes, consta detalhes sobre a festa da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos de Sobral. Vejamos um trecho desse documento.

O rei tinha roupa vermelha e manto azul, enquanto que a rainha trajava 
vestimenta azul com mato vermelho, e ambos cingiam uma coroa de folha 
de flandre, coberta de papel dourado. Antes da primeira novena, um grande 
grupo de negros, montados a cavalo, ia buscar o Rei, que costumava esperar 
ora na Tubiba, ora no Alto das Imagens,ora na Cruz do Padre ou em outro 
sítio da vizinhança de Sobral. Formado o cortejo dirigiam-se todos à casa 
da Rainha, onde eram recebidos ao som de pífanos, caixa e maracás. Em 
seguida o Rei, acompanhado de sua corte, marchava para a Igreja de N. S. 
Rosário dos Pretinhos, e na porta principal aguardava a chegada da Rainha. 
Era um barulho ensurdecedor. Tambores, pífanos, maracás. Ao entrarem 
na igreja, os negros cantavam uma ária, nestes termos: arredar, senhoras, 
arredar/ Deixem a Rainha passar/ Viva o Rei de Cariongo... Tudo cantado 
ao som de maracás, agitados nervosamente pela multidão daqueles 
pobres escravos, que durante o “Reizado” tinham várias horas de folga, e 
por alguns minutos esqueciam a amargura da triste existência. Na tarde 
do dia de Ano-Bom, depois da procissão, reunidos todos, Reis e vassalos, 
no patamar da igreja, cantavam saudosamente, muito lentamente: Adeus, 
adeus/ Adeus, adeus/ Adeus até p’ro ano/ Si nós vivo for. (FUNES, 2007, 
p.123).

Percebamos que nesse momento há uma inversão de papéis, pois os reis 
do Congo e sua corte, negros tido na condição de escravos e mesmo que ainda 
libertos, mas socialmente, não tendo os mesmos direitos dos brancos, assumem a 
posição de autoridades. As festividades eram um momento de vivenciar a cultura 
africana, onde todos experienciavam a liberdade e a autonomia. Tratava-se de [...] 
espaços construídos e direitos conseguidos pelos escravos [...]. (FUNES, 2007).

Festividades como Maracatu e Bumba meu boi, hoje patrimônio histórico 
imaterial de nossa cultura, foram introduzidos no Brasil pelos negros cativos que em 
momentos de festividades reafirmavam os costumes de suas terras. É importante 
ressaltar que no Ceará o Maracatu se faz presente anualmente nas festividades 
carnavalescas.

 A liberdade vivenciada nas irmandades do Rosário dos homens pretos 
durantes os cortejos puderam ser concretizados em 1º de janeiro de 1883, em 
Acarape, atual cidade de Redenção no Ceará. Esta cidade teria sido a primeira a 
decretar o fim da escravidão em terras cearenses. Pela sua acessibilidade a Fortaleza 
através da estrada de ferro de Baturité e devido ao pequeno contingente de negros, 
pois se tratavam de 32 cativos. 
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As fugas de escravos para os quilombos evidenciavam sua resistência.  
A busca de liberdade passou a se disseminar entre os cativos que viam na fuga 
uma alternativa de sair dos domínios dos senhores. Os movimentos abolicionistas 
estavam cada vez mais fortalecidos. No Ceará a Sociedade Libertadora Cearense 
não media esforços para libertar os escravos. Vale ressaltar que não era de interesse 
dessa sociedade libertadora se vincular ao governo, buscando recursos próprios para 
concretização de seus ideais libertadores, tendo em vista incentivarem a libertação 
através da legalidade, sem antecipar os acontecimentos e utilizando meios como a 
imprensa para divulgar e estimular o fim da escravidão.   

O alto custo de mão de obra escrava, as secas prolongadas contribuíram 
para que esta Província decretasse liberdade oficial aos cativos em 24 de março de 
1884. Porém, devemos atentar para outro fator importante, as condições nas quais 
passariam a viver os homens livres. Para uma sociedade de cultura escravista aceitar 
que o negro possuísse os mesmos direitos de cidadania que um branco seria uma 
afronta.

Então, surgiam novos obstáculos, pois enquanto homem livre, o negro 
teria que lutar por seu espaço na sociedade, seus direitos enquanto cidadão, afinal, 
o estereótipo de que o negro era como uma mercadoria ou um ser inferior se 
perpetuaria por longos anos.  Naquela época o negro “[...] é colocado à margem da 
sociedade, reforçando o distanciamento social, político e econômico [...]”. (FUNES, 
2007, 131-132).

 

Mas afinal, quais as causas que levaram o Ceará se tornar a primeira Província a 
libertar os escravos?
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3
A REPÚBLICA NO CEARÁ

CONHECIMENTOS
Conhecer a consolidação dos primeiros anos do regime republicano no Brasil, 

bem como a legitimação do poder das elites locais coronelistas e seu processo de 
decadência no surgimento de novas lideranças políticas.

HABILIDADES
Analisar as articulações políticas dos grupos das elites locais cearenses, para se 
consolidarem no poder e sua forma de governo baseada no autoritarismo, no 

nepotismo e na corrupção.

ATITUDES
Estimular o estudante a criticidade acerca da república oligárquica no Ceará, suas 
relações de poder durante a ditadura civil e militar no Brasil, que culminaram no 

fortalecimento e elevação de determinadas famílias no cenário político.
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A Oligarquia Acciolina e a República

Para refletirmos o governo de Antonio Pinto Nogueira Accioly, faremos 
uma reflexão sobre o dia 15 de novembro de 1889, data em que foi proclamada 
oficialmente a República no Brasil. 

 José Murilo de Carvalho descreve esse momento que marcou profundamente 
a História do país, vejamos:

O Povo assistiu bestializado à proclamação da República, segundo Aristides 
Lobo; não havia povo no Brasil, segundo observadores estrangeiros, 
inclusive os bem informados como Louis Couty; o povo fluminense não 
existia, afirma Raul Pompéia. Visão preconceituosa de membros da elite, 
embora progressistas? Etnocentria de franceses? Mais do que isto. A 
liderança radical do movimento operário também não parava de se queixar 
da apatia dos trabalhadores, de sua falta de espírito de luta, de sua tendência 
para a carnavalização das demonstrações operárias, especialmente nas 
celebrações de 1° de maio. Quando se tratava do próprio carnaval, os 
anarquistas não hesitaram em usar a expressão forte de Aristides Lobo: a 
festa revelava o lado dos participantes, ignorantes e imbecis, ao lado dos 
assistentes, uma turba de bestializados; nos dois casos, um povo incapaz de 
pensar e de sentir. Havia, evidentemente algo no comportamento popular 
que não se encaixava no novo modelo e na sua expectativa dos reformistas, 
tanto da elite quanto da classe operária. Modelo de expectativa que, apesar 
das divergências, tinham em comum a ideia do cidadão ativo, consciente de 
seus direitos e deveres, capaz de organizar-se para agir em defesa de seus 
interesses [...] vimos que este cidadão de fato não existia no Rio de Janeiro. 
Passado o entusiasmo inicial provocado pela proclamação da República, 
mostramos que no campo das ideias, nem mesmo a elite conseguia chegar 
a certo acordo quanto à definição de qual deveria ser o relacionamento do 
cidadão com o Estado [...] (CARVALHO, 2006, p. 140-141). 

A proclamação da república aconteceu através de um pequeno grupo da 
elite e de militares insatisfeitos com o regime imperialista de D. Pedro II. Estavam 
em jogo os interesses de uma pequena minoria.  O povo, segundo Aristides Lobo 
citado por José Murilo de Carvalho, não foi protagonista deste novo regime. O 
termo bestializado é referenciado por Carvalho, também em conformidade com 
pensamento de Lobo, para dar ênfase à perplexidade em que se encontrava a 
população do Rio de Janeiro ao se deparar com o espetáculo, “[...] sem compreender 
o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar”. (CARVALHO, 2006, p.9). 
Então, evidenciamos a implantação de um regime político de caráter republicano 
que isentou a participação popular.

O que significou a implantação desse regime no Brasil?



História do Estado 51

Nesse período iniciou-se uma fase política denominada República Velha ou 
Primeira República que se concentrou durante os anos (1889 -1930). Os primeiros 
anos foram marcados por crises econômicas e conflitos entre as elites brasileiras. 
Exemplos disso foram a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Nesse período, 
era vivenciada a chamada República da Espada, onde o governo era presidido Por 
Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. 

A República Oligárquica foi caracterizada pelo domínio das elites paulistas 
e produtoras de café, mineiras e produtoras de leite. O revezamento de poder 
entre esses dois estados configurou-se na política do café com leite. É importante 
ressaltar que essas oligarquias se constituíram em todo o país através da prática 
do coronelismo. Caracterizado pela concentração de poder nas mãos de um 
representante local, o coronel, é de grande influência na região.  

A política oligárquica era baseada na troca de favores entre governantes. No 
Ceará essa política foi fortemente representada por Antonio Pinto Nogueira Accioly. 
Entre os anos de 1896 a 1912 seu governo foi caracterizado pelo autoritarismo, 
nepotismo, desencadeando a violência e a corrupção.   

  Fonte: http://fla.matrix.com.br/pavelino/salustiano.htm.

República: Forma de governo em que o governante é eleito pelos cidadãos, tendo 
seu mandato por tempo determinado. No Brasil temos a República Federativa, 
constituída pelo presidente do distrito federal, regiões e estados e municípios com 
autonomia governativa.  

Antonio Pinto Nogueira Accioly.
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As eleições para presidente do estado do Ceará em 1912, deram vitória 
a Franco Rabelo através da política das salvações, implantada pelo presidente da 
república Hermes da Fonseca no intuito de depor os grupos oligárquicos. No Ceará 
a oligarquia acciolyna que estava há 16 anos no comando dessa política viu-se 
derrotada, não apenas nas urnas, pois havia uma pressão tanto dos grupos políticos 
como da população insatisfeita com as manipulações e corrupções realizadas 
durante seu governo.

 O historiador Francisco Régis Lopes Ramos coloca que a consolidação do 
governo de Franco Rabelo não significou o fim das práticas oligárquicas. “Apenas 
aconteceu uma mudança de grupos políticos no poder estatal. Permaneciam as 
velhas práticas do coronelismo, com suas velhas tramoias, feitas de violência e 
arbitrariedade”. (LOPES, 2007, p.349).

Nogueira Accioly era natural de Icó, mas possuía forte influência na região 
do Cariri. Suas relações com padre Cícero e Floro Bartolomeu, líderes políticos da 
região, despertou uma disputa de poderes que culminou na sedição de Juazeiro a 
partir dos ataques de Franco Rabelo.

A sedição de Juazeiro significou a revolução de um conflito entre as forças 
políticas de Franco Rabelo e Floro Bartolomeu e Padre Cícero. Isso objetivou a tomada 
da cidade de Juazeiro pelas forças rabelistas. Esses conflitos incentivaram devotos 
de padre Cícero a participarem dos confrontos armados em defesa da cidade. Além 
desses devotos, outros grupos tiveram participação como grupos dominantes e os 
grupos de cangaceiros. 

É importante atentar que entre os envolvidos nesse combate estavam 
aqueles que não tinham interesse em lutar por uma causa, apenas aproveitaram-
se da situação para realizar saques e destruir bens. Entre as cidades que foram 
invadidas estão: Crato, Miguel Calmon, Baturité e Quixeramobim. Em março de 
1914, a Intervenção Federal do Ceará e Hermes da Fonseca conseguiram conter as 
tropas de Franco Rabelo, bem como o depôs do cargo de interventor, nomeando 
Setembrino de Carvalho para o cargo. 

A disputa de poderes alavancou um conflito armado que mobilizou a 
região do Cariri se estendendo até Fortaleza. É importante evidenciar que haviam 
interesses diferenciados na participação de cada sujeito histórico. Se por um lado, 
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os grupos dominantes propunham uma luta em favor dos interesses particulares, 
por outro, havia aqueles como os devotos de Padre Cícero que defendiam um lugar 
considerado sagrado. Tratava-se de uma guerra como diz Lopes (2007, p. 95) “em 
nome de Deus”.

O intuito de Franco Rabelo era eliminar o poder da oligarquia acciolina, 
bem como legitimar seu governo que também representava o poder coronelista, 
sendo assim, levantou um confronto armado que culminou na derrota de Nogueira 
Accioly. Porém, ao se desentender com Hermes da Fonseca, Franco Rabelo perdeu a 
possibilidade de assumir o governo cearense.

O Coronelismo no Ceará

O ano de 1964 representou o período em que se instaurou no Brasil uma 
ditadura civil e militar, se estendendo até 1985, esse regime se concretizou com 
a exoneração do presidente João Goulart, sendo considerado pelos historiadores 
voltados a esse estudo, entre eles Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, um 
“acontecimento que demarca um “passado sensível”; um passado que ainda não 
passou [...]” (FERREIRA, 2014, p.18).  Como primeiro presidente do governo ditatorial, 
assumiu o poder, o cearense, Humberto Castelo Branco, iniciando um período 
marcado pela opressão dos governos militares.

Nesse período da história, o Ceará era governado pelo militar Virgílio de 
Moraes Fernandes Távora que esteve à frente do Estado durante dois mandatos, 
em 1963 a 1966 e 1979 a 1982. A primeira fase do governo de Távora foi marcada 
pela ideia de investir na industrialização do Ceará, mas esses investimentos não 
foram satisfatórios, pois as oligarquias tradicionais não possuíam capital suficiente 
para investir neste setor. 

Durante seu governo, Távora tratou de fortalecê-lo a partir de alianças 
políticas, a mais representativa aliança foi consolidada com o empresário e 
político, Carlos Jereissati. Nessa época, havia sido implementada uma política 
desenvolvimentista que já vinha se fortalecendo no início da ditadura civil e militar 
articulada em 1964, no intuito de tornar o Ceará, um estado moderno fortalecendo 
a economia do setor industrial. (PARENTE, 2007).
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Francisco Josénio C. Parente (2007), salienta que a instauração da ditadura 
no Brasil, a princípio deixou o governo Távora inseguro, pois o referido governador 
possuía relações estreitas com o presidente deposto João Goulart. Mas, de todo 
modo, ao assumir a presidencia da república, Castelo Branco manteve Virgílio Távora 
no governo e isso contribuiu para o fortalecimento de sua administração. 

As articulações entre o governo federal e os políticos oligárquicos cearenses, 
durante os primeiros anos da década de 1960, logo após a implantação do regime 
civil e militar deixou o governo de Virgílio Távora no Ceará receoso. Isso porque havia 
a incerteza se permaneceria ou não como governador. O fato de ter sido ministro no 
governo de João Goulart, bem como amigo, era o motivo de tamanha insegurança. 
Porém, Humberto de Alencar Castelo Branco, atual presidente, o poupou no cargo. 
Parente (2007) acredita que isso ocorreu porque o então nomeado presidente era 
cearense e conhecia Virgílio e sua família.

É importante refletirmos que havia uma estratégia política, pois Castelo 
Branco não pouparia Virgílio Távora se este não lhe pudesse ser útil com sua 
influência política. Os Távoras já possuíam no ceará uma trajetória política desde 
1911, onde tinham como partido a União Democrática Nacional-UDN. O surgimento 
desse grupo no Ceará ocorreu no mesmo período da eleição da Diretoria do Centro 
Cearense que objetivou a deposição de Nogueira Accioly. (MOTA, 1997).

 
Com a implantação do governo dos militares, uma das mudanças foram à 

extinção de alguns partidos políticos, como isso, apenas dois partidos constituiriam 
o cenário político. No Ceará os políticos que faziam parte do Partido Social 
Democrático-PSD e a UDN passaram a representar a Aliança Renovadora Nacional-
ARENA. O partido de oposição ao governo foi o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), um partido de oposição de fachada. No Ceará, esse partido foi 
representado por alguns dos políticos do PSD. 

As alianças de poder se reorganizavam, estreitando laços entre Távora e 
o governo de Castelo Branco, isso propiciou sua permanência no governo. Mas 
isso não foi suficiente para que nas eleições seguintes elegesse seu sucessor. 
Tendo sido eleito, Plácido Castelo do Partido Social Progressista- PSP. Embora seu 
governo tenha sido caracterizado pela dificuldade de recursos financeiros, a ideia de 
modernidade implantada pelo regime militar trouxe para o Ceará obras que visavam 
o desenvolvimento econômico, como por exemplo, a construção de rodovias como 
a rodovia do algodão entre Fortaleza e Crato.



História do Estado 55

No ano de 1970, ocorreram novamente eleições indiretas para governador 
e outro militar foi indicado pelo então presidente Emílio Garastazu Médici. Embora 
tenha sido pressionado por João Batista Figueiredo, Médici indicou César Cals 
que governou o Ceará entre os anos de 1971 a 1975. A indicação de Cals trouxe 
insatisfação para Virgílio Távora que esperava ser novamente indicado o governo do 
estado do Ceará. 

É importante ressaltar que o poder das oligarquias locais estava ligado a 
órgãos públicos como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 
Controlado por uma oligarquia algodoeiro-pecuária, este órgão detinha o controle, 
dentro de um espaço constituído por latifúndios e minifúndios (CHAVES, 2016).

Desse modo, o projeto de modernização ocorrido na década de 1970 
fortaleceu o poder das classes dominantes. Em concordância com Oliveira, tal projeto 
proporcionou a garantia dos grupos políticos “detentores do capital” (OLIVEIRA, 
1981, p. 120). No intuito de obter acúmulo de capital a partir da homogeneização da 
economia da região Nordeste através de políticas desenvolvimentistas, alimentando 
a formação de novos grupos oligárquicos.

As políticas públicas implementadas pelo Estado através de órgãos públicos como o 
DNOCS beneficiavam aqueles que detinham a concentração do poder. Oliveira (1981) 
deixa evidente a situação de monopólio exercido pelas oligarquias locais, ressaltando 
os dois principais instrumentos de poder (terra e água), capazes de subordinar aqueles 
que necessitavam de apoio em períodos de escassez de água. O poder das oligarquias 
locais estava enraizado e agravava a situação da região em período de falta de chuvas 
e interrupção na produção de alimentos. Durante a década de 1970, foram construídos 
os primeiros perímetros públicos irrigados no Ceará, entre eles o de Ayres de Souza, 
na localidade de Jaibaras, distrito pertencente ao município de Sobral. [...] Durante o 
período de investimentos dos órgãos federais na “modernização econômica” da região 
Nordeste, ao longo dos anos 1920-1970, o Estado assumiu a condução das políticas 
desenvolvimentistas. Contudo, é imprescindível levantar duas questões. A primeira diz 
respeito à concepção de modernização que fundamenta e justifica a atuação desses 
órgãos. A segunda questão diz respeito a que sujeitos sociais seriam beneficiados com 
o crescimento econômico proposto por aquele projeto. Em síntese: até que ponto 
essa “modernização” não estaria restringindo o poder nas mãos dos mesmos grupos 
oligárquicos do século XIX e do início do século XX ou alimentando a formação de novos 
grupos oligárquicos? (CHAVES, 2016).
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O governo de Cals teve como característica o autoritarismo que foi 
intensificando em todo o Brasil durante o governo de Médici. Nesse período a 
intolerância a protestos contra a ditadura se tornou mais presente mediante as 
torturas, prisões e a censura da liberdade de expressão. 

Para Parente (2007), Cesar Cals, que não representava liderança política, 
objetivou um governo longo que pudesse lhe solidificar na política do estado 
cearense. Sendo considerado por Parente um tecnoburocrata. Para este autor Cals 
não era um coronel se levarmos em consideração o sentido de ser coronel no 
Nordeste.

A política dos coronéis no Ceará se estabeleceu através de um acordo 
entre os coronéis militares Virgílio Távora, Cesar Cals e José Adauto Bezerra, onde 
visava a “união da cúpula e a divisão das bases”, desse modo, havia a intenção de 
impossibilitar o fortalecimento do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, ou de 
outras lideranças. (PARENTE, 2007).

Embora tenha realizado alianças políticas com os referidos coronéis, o 
governo de Cesar Cals trouxe insatisfações para a Aliança Renovadora Nacional-
Arena. Isso se deve ao fato de sua base de governo ter se constituído por 
pernambucanos, o que provocou sérias críticas a seu governo. Mas sua sucessão 
se deu tranquilamente, isso devido ao acordo dos coronéis como coloca Parente 
(2007). Em 1976 assume o governo do Ceará Adauto Bezerra-do extinto partido da 
União Democrática Nacional - UDN.

De acordo com Lemenhe (1991 apud PARENTE, 2007, p. 345) diz que: 

O governo de Adauto Bezerra se caracterizou por sua ambivalência, sendo 
modernizador e ao mesmo tempo tradicional, com bases fortalecedoras 
no clientelismo. Durante seu governo de característica desenvolvimentista, 
diversas obras foram implementadas, entre elas a construção de estradas. 

 Bezerra era conhecido como governador biônico devido à dualidade entre 
o empresário e o militar, considerado algo difícil de equilibrar num só pensamento 
político. A família Bezerra iniciou sua carreira política na década de 1950 que 
culminou para a consolidação de seu poder, se mantendo durante a frente nas 
disputas eleitorais. 
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Como podemos perceber Adauto Bezerra não concluiu seu mandato de 
governador, renunciando ao cargo para concorrer ao Senado Federal. Não obtendo 
êxito devido à oposição do grupo da ARENA apoiado por Virgílio Távora, sua 
candidatura enveredou na disputa como deputado federal onde conseguiu se eleger 
como o mais votado do Ceará. 

O retorno de Távora ao governo em 1980 foi marcado pelo fim do 
bipartidarismo e a crise dos coronéis. O bipartidarismo implicou na extinção da 
ARENA, sendo denominada de Partido Social Democrático-PDS, o MDB ganhou 
mais uma letra, sendo denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro-
PMDB. Relembrando que o bipartidarismo não era interessante para os coronéis, pois 
tiveram que se adequar à nova realidade, porém o acordo se encontrava fragilizado.

No segundo mandato de Távora, o foco desenvolvimentista continuou 
sendo a construção de rodovias como as do interior do Baixo Jaguaribe, do Iguatu, 
Campos Sales, Santa Quitéria, Crateús, Ipu ligando a Hidrolândia. A construção de 
obras no porto do Mucuripe em Fortaleza, bem como da Companhia das Docas no 
Ceará faziam parte da ideia de tornar o Ceará o terceiro polo industrial do Nordeste. 
(PARENTE, 2007). 

Nesse período, o acordo dos coronéis sofreu sua primeira crise, ocorrida 
entre os governos de Adauto Bezerra e Virgílio Távora. As desconfianças com relação 
às alianças políticas contribuíram para o surgimento dessa crise que foi agravada 
com o processo de abertura democrática.  O acordo dos coronéis não possuía uma 
base firme, tanto é que só se mostrou firme enquanto houve eleições indiretas. 

Naquele momento o cenário político estava constituído da seguinte maneira: 
para o senado foi eleito diretamente José Lins de Albuquerque, representante do 
grupo político de Adauto Bezerra, e indiretamente César Cals e para prefeito de 
Fortaleza foi indicado o nome de Lúcio Alcântara.

Bipartidarismo: Forma política em que dois partidos dividem o poder, sendo que um 
deles mantém o controle do governo enquanto o outro funciona como uma oposição 
de fachada. Essa política predominou durante o regime civil e militar no Brasil. 



História do Estado58

É importante perceber que a abertura democrática proporcionou o 
enfraquecimento do acordo dos coronéis que demonstrava sinais de fragilidade. A 
falta de fidelidade partidária foi outro fator que contribuiu para que essa fragilidade 
se tornasse mais evidente. Contudo, o rompimento desses grupos políticos não 
aconteceu instantaneamente.

Os “governos das mudanças” no Ceará

Para compreender esse período da História do Ceará é importante refletir o 
que significou o coronelismo no Ceará e as práticas do clientelismo marcado pela 
política da troca de favores, sendo algo comum no período em que o Ceará foi 
governado pelos coronéis entre as décadas de 1960 e início de 1980. Vale ressaltar 
que a política clientelista iniciou-se na República Velha (1889 - 1930), no Ceará se 
consolidou no governo de Nogueira Accioli. Linda M. P. Gondim (2007), descreve o 
que foi o coronelismo e essas práticas clientelistas.

O coronelismo tem como uma de suas principais características a formação 
de uma rede de relações pessoais e diretas entre pessoas que ocupam 
posições assimétricas, em termos políticos e econômicos. Tais relações são 
baseadas na troca de bens e serviços de natureza distinta: o patrão ou o 
chefe político fornece terra, moradia, crédito, emprego, cuidados médicos 
e proteção; os clientes, em contrapartida, fornecem mão-de-obra, serviços 
e votos. Estes últimos, na verdade, não eram necessariamente a principal 
contrapartida esperada pelos coronéis, já que suas clientelas incluíam um 
largo segmento de não-eleitores (analfabetos) e havia a possibilidade de 
uso da violência para vencer a competição política com facções rivais. [...]. 
(GONDIM, 2007, p. 410).

O clientelismo tinha como base uma estrutura socioeconômica caracterizada 
Como diz Gondim (2007, p.410) “[...] por relações de dependência mútua entre os 
envolvidos [...]”. Isso significava uma subordinação entre o cliente e o chefe político. 
A igualdade e os direitos de cidadão não se faziam presentes, pois o que reinava 
era a submissão do empregado com o patrão. A obediência, a lealdade e a gratidão 
eram características da política dos coronéis que foram alimentadas durante anos, 
isso inclui o período da ditadura civil e militar.  

Sobre o fim da política dos coronéis, Gondim (2007) coloca que não se 
tem precisão de quando foi extinta. Afinal, até em que momento o coronelismo e 
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o clientelismo existiram no Ceará? Não se pode afirmar que o surgimento de novas 
lideranças políticas foram as responsáveis pelo fim de tais práticas.  

A ascensão dessas lideranças no cenário político ocorreu num momento em 
que o coronelismo e o clientelismo já se encontravam agonizantes. Desse modo, 
1986 surge uma chapa de oposição ao governo dos coronéis. Representado por 
jovens empresários da família Jereissati e J. Macedo trazem ideias empreendedoras 
e contrárias às práticas clientelistas.

 
Na segunda metade da década de 1970, o Brasil atravessava dificuldades que 

culminaram para a ruína dos governos militares. Desse modo, a crise econômica, a 
insatisfação da sociedade civil com a ditadura somou a um conjunto de fatores que 
abriram espaço para mudanças políticas. Havia aqueles que lutavam pelas causas 
sociais e mudanças no campo, na cidade a partir de uma política que exercesse o 
diálogo democrático entre governo e os movimentos sociais.

No Ceará, os empresários também se mostraram insatisfeitos com os 
governos militares, posicionando-se contra a autonomia desses governos na 
economia dos Estados. 

É importante refletirmos que essa ascensão desses empresários restringiu-
se a um pequeno grupo da elite dominante que possuía um projeto de governo 
pautado na racionalização administrativa, na limitação da participação do Estado 
em dispor recursos e produzir alguns bens e serviços. (SOUZA, 2006).

Esse governo começa em 1987 com a vitória de Tasso Jereissati e se estende 
até 1994, quando se elegeu novamente governador do Estado. Entre esses dois 
mandatos, em 1990 Jereissati elegeu seu sucessor, Ciro Gomes, dando continuidade 
ao projeto de “mudança” projetado desde a campanha de 1986.

No período do último governo dos coronéis em 1986, Tasso Jereissati 
se candidatou pelo PMDB, fazendo oposição a Adauto Bezerra e Gonzaga Mota 
coligados ao Partido da Frente Liberal-PFL e Partido Democrático Social-PDS. Com 
a derrota dos coronéis, o Ceará envereda por uma nova fase que também seria 

Afinal, o que representou os “governos das mudanças” para o Ceará?
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conflituosa entre Tasso e outros grupos políticos que se manifestaram insatisfeitos 
com o governo do jovem empresário.

Uma forte característica desses governos foi de implementar no Ceará 
um projeto de modernização, visando fortalecer setores como o de turismo, 
construindo uma visão distanciada do atraso e de miséria legitimada pela imprensa, 
principalmente devido as constantes secas. Mas essa modernização se consolidou 
de maneira autoritária, construindo um modelo de gestão burocrática.

Com relação às diferenças administrativas dos dois governos, é possível 
evidenciar que Tasso detinha uma postura mais autoritária e focada na tradição, 
diferente do seu primeiro mandato que se caracterizou “[...] pela autoridade que 
emana pelos estatutos legais [...]”. (GONDIM, 2007, p.420)

A proposta do governo Jereissati em seu primeiro mandato, iniciado 
em 1987-1990, fundamentou-se na quebra da estrutura de poderes dos grupos 
clientelistas, porém ocorreu o fortalecimento do capitalismo que beneficiou a 
pequena burguesia. Desse modo, as áreas sociais não foram prioridades de seu 
governo. O que se percebe é o surgimento de um grupo burguês que se fortaleceu 
com a implantação de projetos voltados para o crescimento do capital.  

O governo de Ciro Gomes deu continuidade ao projeto de “mudanças” 
que visava à modernização do Estado do Ceará através de um estilo de governo 
autoritário, mas, carismático. Em seu governo ocorreu investimentos nos setores 
industriais concentrados no interior do Estado.

É importante salientar a participação da imprensa ao construir uma 
propaganda sobre esses governos, construindo a ideia de uma ruptura política com 
impacto profundo e mudanças rápidas. Porém, requer lembrarmos que embora 
esse projeto político administrativo tenha objetivado a inovação, tais mudanças 
aconteceram lentamente e em período anterior a ascensão desses governos.

Cruz e Peixoto (2007), afirmam que a imprensa se constrói a partir do lugar social 
em que está inserida e o tempo em que essas notícias possuem intencionalidades. 
Mas por que levantar essas questões em torno da imprensa? Porque é a partir dela 
que se constroem uma memória em torno das temáticas que podem ser legitimadas 
como verdades absolutas.
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Desse modo, a memória oficial construída pela imprensa sobre esses 
governos está voltada para o progresso e a modernização do Estado do Ceará. 
É preciso que entendamos que essa modernização beneficiou de fato pequenos 
grupos detentores do poder e que os investimentos em programas sociais não 
foram à prioridade desses governos.

Durante os “governos das mudanças”, as políticas públicas praticamente 
foram extintas. Muitos políticos se encontravam insatisfeitos com esse governo. 
O surgimento de conflitos entre Tasso Jereissati e alguns setores da sociedade 
também proporcionou o isolamento do governo que rompeu com algumas de suas 
alianças políticas. Gondim (2007) enfatiza que tais conflitos não foram suficientes 
para fragilizar Jereissati, pois conseguiu mesmo com essa crise eleger em 1994, Ciro 
Gomes para prefeito de Fortaleza e 1998 como governador do Ceará.

No último mandato do governo Jereissati, em 1998, a ideia de mudança não 
tinha mais impacto nas propagandas eleitorais. Durante seus anos de governo, fez 
alianças com membros do antigo grupo dos coronéis. As mudanças esperadas não 
foram tão renovadoras e embora tenham mudado a característica de um Estado 
governado de maneira autoritária e clientelista, sua versão de mudança construiu 
um estado de perfil burguês.

Diante disso, é importante retomar reflexões que dizem respeito à 
consolidação dessas lideranças políticas no Ceará, ocorridas devido às mudanças 
econômicas e sociais que haviam iniciado na década 1950. A necessidade de um 
governo que fosse aberto à modernidade se tornou algo necessário para o cenário 
político da época no qual se encontrava desgastado com a política clientelista dos 
coronéis. Então, podemos constatar que a ascensão dos jovens empresários se 
deu devido como diria Gondim (2007, p.423) “[...] a crise de hegemonia das elites 
tradicionais[...]”.

 
Sendo assim, os jovens empresários construíram um discurso pautado num 

projeto político de modernidade, voltado para a sociedade e visando acabar com o 
atraso e a miséria. Com esse discurso conseguiram desmontar o “ciclo dos coronéis”.  
Não se pode negar que esse projeto político desmontou o clientelismo dos governos 
militares, porém, esse projeto beneficiou apenas um pequeno grupo da elite. Temos 
então, um governo de característica autoritária e burguesa.
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   Sugerimos para um melhor entendimento da disciplina a leitura 
do livro, À Margem da História do Ceará do escritor e 
romancista, o cearense Gustavo Barroso. Neste primeiro volume 
são tratados temas como: os primeiros catequistas do Ceará 
Colonial, os povos indígenas cearenses como os Cariris, a 
primeira Vila do Ceará, a arquitetura dos Sertões, a fundação 
das cidades sertanejas, entre outros temas relevantes que 
constituem a história e memória do povo cearense.

BARROSO, Gustavo (1888-1959). À Margem da História do Ceará. Rio-São Paulo-
Fortaleza: ABC Editora, 2004. 210 p.

GUIA DE ESTUDO

Faça uma autoanálise crítica dos assuntos abordados no Livro, em seguida 
disponibilize na sala virtual.



Rs
REVISANDO

É  uma síntese dos temas abordados com a 
intenção de possibilitar uma oportunidade 

para rever os pontos fundamentais da 
disciplina e avaliar a aprendizagem.
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Nesta disciplina, discutimos acerca do Ceará Colonial, seu processo de 
ocupação e conflitos na Capitania do Ceará.  Abordarmos ainda, as disputas de 
poderes entre portugueses e indígenas na Serra da Ibiapaba, o aldeamento e a 
formação da Vila Viçosa Real que abrangia toda a região da Ibiapaba. Apresentamos 
também a contribuição das charqueadas como atividade econômica que fortaleceu 
a concentração de poder dos criadores de gado, proporcionando o desenvolvimento 
de vilas como: Icó, Sobral, Granja, Camocim e Acaraú.

Outro assunto exposto, O Ceará imperial, as ideais de liberdade e expansionismo 
econômico, foram abordadas questões voltadas a luta pela liberdade do movimento 
separatista de 1824, ocorrido no Nordeste e no Ceará, o expansionismo econômico do 
algodão cearense no mercado de vendas externo durante o século XIX e a discussão 
em torno da existência de negros no Ceará imperial, suas lutas pela liberdade e a 
reafirmação de sua cultura através dos ritos religiosos, legitimando a identidade de 
seu povo, refletido através das festas das irmandades.

Por fim, explanamos sobre, A República no Ceará, a oligarquia, as práticas 
coronelistas e os “governos das mudanças”, onde foram discutidas questões em 
torno da atuação da oligarquia no Ceará caracterizada pela política de troca de 
favores e pelo domínio de grupos de elites que concentravam o poder nas mãos 
de um representante local. Essa política de mandonismo de perfil autoritário e 
clientelista se estende até o período da ditadura militar onde o governo do Ceará foi 
comandado por coronéis militares que estabeleceram acordos políticos, revezando-
se no poder. O período do chamado “governos das mudanças” que implicou no 
rompimento da estrutura de poder dos grupos clientelistas.

Sendo assim, a disciplina aponta para discussões que percorrem épocas 
distintas da história do Ceará, mas que evidenciam semelhanças com relação às 
disputas de poder.  Perceber os embates entre os sujeitos históricos é fundamental, 
entendendo que a história se constrói no cotidiano, entre lutas, conflitos e disputas.



Av
AUTOAVALIAÇÃO

Momento de parar e fazer uma análise sobre o que o 
estudante aprendeu durante a disciplina.
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1- Sobre o processo de ocupação da Capitania do Ceará, Francisco Pinheiro 
coloca que o período da colonização ocorreu de forma violenta.  A partir 
das leituras realizadas, dialogue com o tutor e os colegas, apontando outras 
questões que evidenciam essa observação.

2- Realize uma pesquisa, aprofundando o período de escravidão no Ceará.

3- Como você percebe o período das oligarquias e as práticas coronelistas no 
Ceará? Exponha sua opinião com o tutor e os colegas.
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