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RESUMO 
 

Este estudo procura analisar o território regional do Cariri Paraibano, 

como produto de relações de poder que foram sendo estabelecidas ao longo de seu 

processo histórico de formação territorial. Nesse processo, a fragmentação e a 

gestão do território são elementos fundamentais à compreensão da realidade 

socioterritorial. A base teórico-conceitual fundamenta-se nos conceitos de região, 

território, poder e gestão do território, que estão articulados às opiniões e 

constatações empíricas oriundas de entrevistas realizadas com diversos atores 

sociais. Também foram feitos registros fotográficos e pesquisas em livros, jornais e 

revistas, assim como em outras fontes de informações relacionadas ao objeto de 

estudo. Os dados obtidos confirmam o pressuposto de que as relações de 

dominação e os métodos utilizados pelos donos do poder na região criaram uma 

prática política pouco fértil e pouco propícia ao processo de participação ativa da 

população local na gestão do território, mesmo estando em desacordo com os novos 

mecanismos político-institucionais, que preconizam práticas político-administrativas 

mais democráticas e participativas no País. 

 

Palavras-chave: Cariri Paraibano. Região. Território. Relações de poder. Gestão do 

território. 



SILVA, Anieres Barbosa da. Relations of power, fragmentation and management 

of northeastern semi-arid territory: a look over the Cariri Paraibano. 318 f. Thesis 

(Doctorate in Social Science) – UFRN, Natal (RN), 2006. 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to analize the Cariri Paraibano territory, as a product of 

relations of power that were being established along its historic process of territory 

formation. In this process, the fragmentation and the territory management are 

fundamental elements to socioterritorial reality comprehension. The theoretical-

conceptual basis is based on notions of territory, region, power and territory 

management, which are articulated to the opinions and empiric confirmations 

origined from interviews made with several social actions. They also were made 

photographical records and researches on books, newspapers and magazines, as 

well on other information sources related to the object of studying. Obtained data 

confirm the pressuposement on which the relations of dominations and the used 

methods by “the power’s owners” in the region created a little fruitful political practice 

and little adequate to the process of active participation of the local population on the 

territory management, even being on disagreement with the new political-institutional 

mechanisms, which take to political-administrative more democratic and participative 

in the country. 

 

Key words: Cariri Paraibano. Region. Territory. Relations of power. Territory 

management.  
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Introdução 

 

Raras vezes despertam atenção as palavras de nosso 
cotidiano. Ali estão, disponíveis, costumeiras. Falamos em 
amor à primeira vista, sem que nos preocupe havermos, assim, 
atribuído poder mágico aos olhos, poder em que acreditamos 
se falarmos em mau olhado. [...] Se pretendemos assegurar 
que algo é efetivamente verdadeiro, dizemos ser evidente e 
sem sombra de dúvida, porém não indagamos por que 
teríamos feito a verdade equivalente à visão perfeita – já que 
não pensamos com os olhos – nem por que teríamos 
associado dúvida e sombra, associação que transparece 
quando enfatizamos nossa certeza com um ‘mas claro!’. 
 

(Marilena Chaui, 2003, p. 31). 
 

Como está explicitado na epígrafe, certas palavras são empregadas no 

nosso cotidiano sob diversas formas e se aplicam a vários contextos. Na maioria das 

vezes, nós as utilizamos sem a devida preocupação de perceber o quão profundas 

elas são. Uma dessas palavras, olhar, apresenta-se revestida de múltiplos 

significados. Qual o olhar escolhido neste estudo? Aquele que nos faz ver as 

ligações secretas entre o conhecimento e o olhar ou o que se refere ao simples ato 

de ver o que está diante de nós, mirar, contemplar?  

Em razão do objetivo central desta pesquisa, que é analisar as 

relações de poder, a fragmentação e a gestão do território no Cariri Paraibano, a 

opção pelo primeiro significado parece-nos mais adequada, pois, ao longo da 

pesquisa, a palavra olhar deverá ser entendida como analisar, pesquisar, avaliar, 

sondar, examinar, estudar e ponderar. Mesmo sem aprofundarmos ou entrarmos nas 

discussões filosóficas sobre o olhar, podemos dizer que os significados 

apresentados estão contidos também em diversas concepções científicas 
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desenvolvidas por filósofos e teóricos como Platão, Hegel, Aristóteles, Descartes, 

Merleau-Ponty, Marx, dentre outros, como pode ser constatado em Novaes (2003). 

Além dos usos costumeiros e freqüentes, em Janela da alma, espelho 

do mundo, Chaui (2003) também nos apresenta uma densa exposição sobre os 

significados do olhar à luz do conhecimento científico, desde tempos remotos, 

conforme destacamos: 

 
Desde seu nascimento, no afã de decifrar o enigma do olhar, a 
filosofia cindiu o que nossa atitude fideísta mantém unida: a crença 
na simultânea passividade e atividade da visão. Doravante, ou a 
visão depende das coisas (que são causas ativas do ver), ou 
dependem de nossos olhos (que fazem as coisas serem vistas) 
(CHAUI, 2003 p. 40). 
 

Sobre o ato de olhar, Bosi, (2003, p. 65), em Fenomenologia do olhar 

também apresenta uma discussão que procura mostrar as relações entre o ver e o 

pensar à época da cultura grega. Para esse autor, “a frontalidade dos olhos no rosto 

humano remete à centralidade do cérebro. O ato de olhar significa um dirigir a mente 

para um ‘ato de in-tencionalidade’, um ato de significação que, para Husserl, define 

a essência dos atos humanos”. 

Portanto, a partir das considerações feitas pelos autores citados, 

podemos dizer que os atos de pensar, analisar ou refletir sobre fatos do passado e 

do presente nascem do ato de olhar, do que se olha e de como se olha. 

 

O tema e o problema 

 

Diferentemente de estudos já realizados sobre o Cariri Paraibano, as 

análises que foram feitas ao longo desta pesquisa procuram lançar um outro olhar 

sobre essa região, tentando explicá-la por questões que vão além de fenômenos 
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naturais, secularmente utilizados para justificar a sua realidade socioterritorial, tais 

como aqueles relacionados às questões políticas e econômicas. É com este olhar 

que pretendemos afirmar a tese de que as relações de dominação e as práticas 

utilizadas pelos “donos do poder”1 na região do Cariri Paraibano criaram uma prática 

política pouco fértil e pouco propícia ao processo de participação ativa da população 

local na gestão do território.  

Temos conhecimento de que a problemática existente nessa região 

decorre não apenas da fragilidade de seus indicadores socioeconômicos mas, 

sobretudo, de um contexto geohistórico de construção regional. Por isso, nas 

análises efetuadas ao longo do texto recorremos, em diversos momentos, a um 

breve resgate histórico com vistas a uma melhor explicação e compreensão sobre a 

temática deste estudo. 

Na tentativa de construção desse olhar para o Cariri Paraibano, o 

objetivo proposto foi trabalhado a partir da discussão de questões relacionadas ao 

território, à região e ao poder. Daí, o objetivo deste estudo consistir em analisar as 

relações de poder, a fragmentação e a gestão do território no Cariri Paraibano, 

ressaltando em que medida há participação da população local na formulação e na 

execução de políticas de “desenvolvimento” local e regional. Em outros termos, o 

trabalho procura desvelar de que modo as relações de poder, ainda expressas por 

formas arcaicas e conservadoras, dificultam a participação da população na gestão 

do território. 

Definimos como objetivos específicos os seguintes: explicar o processo 

histórico da organização socioespacial do Cariri Paraibano, considerando os 

                                                           
1 Título do livro de Raymundo Faoro publicado, pela primeira vez, pela editora Globo de Porto Alegre, 
em 1958. Nesse livro, o autor faz uma análise da formação do patronato brasileiro. No nosso estudo, 
o termo “donos do poder” é usado para expressar o poder político e econômico exercido por 
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aspectos geográficos, sociais, culturais, geoecológicos, econômicos e as estruturas 

de poder local; analisar discursos e práticas das antigas e novas estruturas de poder 

na implementação de políticas que priorizem as melhorias das condições de vida da 

população; e, por fim, explicar o processo de gestão do território em unidades 

municipais, considerando a participação dos Conselhos Municipais nesse processo. 

Para melhor análise e compreensão da região em estudo, o fragmento 

municipal foi a unidade espacial de referência, uma vez que ele é submetido às 

determinações, sobretudo econômicas e políticas, das demais escalas e nele são 

mais visíveis os problemas, as práticas, os conflitos, as resistências e as 

conciliações. 

Como marco temporal, recortamos o período posterior à promulgação 

da Constituição de 1988 até 2004. Isso porque temos a compreensão de que a nova 

Carta Constitucional do País inaugurou uma outra fase de gestão do território, 

quando foram redefinidas as atribuições municipais, ou seja, houve uma 

transferência para os municípios de inúmeras obrigações sociais que até então eram 

da responsabilidade dos governos federal e estadual, principalmente aquelas 

relacionadas às áreas da saúde, da educação e da ação social.  

Além disso, foi estabelecida uma nova forma para o encaminhamento 

de políticas que buscam promover o desenvolvimento socioterritorial2, pautadas na 

descentralização político-administrativa e na participação dos segmentos 

organizados da sociedade na formulação e no acompanhamento da execução de 

políticas públicas setoriais.  

                                                                                                                                                                                     
determinados grupos sociais que controlam o aparato político-administrativo na região do Cariri 
Paraibano. 
2 Entendemos ser um processo de desenvolvimento socioterritorial aquele que permite uma melhoria 
das condições de vida e um aumento da justiça social, contemplando não apenas as relações sociais 
mas, igualmente, o componente territorial. 
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Não há dúvidas quanto ao fato de que os mecanismos citados 

anteriormente são de fundamental importância à consolidação do processo 

democrático em nosso País. No entanto, uma questão parece-nos ser pertinente: 

será que o que foi proposto se aplica a todos os municípios brasileiros? Essa 

indagação motivou-nos a uma reflexão mais aprofundada sobre os novos 

mecanismos para a gestão do território, sobretudo no que diz respeito às relações 

de poder, as quais, no Brasil, têm se manifestado historicamente sob as mais 

diversas formas de dominação, sendo que a dos coronéis e as oligárquicas no semi-

árido nordestino parecem ser bastante solidificadas. Assim, diante do 

questionamento inicial e do interesse particular em efetuar estudos sobre o semi-

árido nordestino, delineamos o tema da pesquisa: relações de poder, fragmentação 

e gestão do território. A experiência de vida no Estado da Paraíba fez com que o 

Cariri Paraibano, região localizada na “diagonal seca”3 desse estado, fosse 

escolhido como o recorte espacial para a pesquisa empírica (Mapa 01). 

O Cariri Paraibano é considerado por muitos estudiosos como uma 

região estagnada economicamente e estigmatizada como região-problema da 

Paraíba, em decorrência de seus principais problemas estruturais e de ordem 

produtiva. A dependência de seus municípios às transferências governamentais, os 

elevados índices de analfabetismo e população com renda inferior a setenta e cinco 

reais (PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003) e a instabilidade climática 

reforçam ainda mais essa concepção. 

                                                           
3  A diagonal seca corresponde a uma área localizada na porção central do Estado da Paraíba, a qual 
se caracteriza, do ponto de vista climático, por apresentar baixos totais pluviométricos e irregularidade 
das chuvas devido à continentalidade e o dispositivo do relevo (orientação das cristas e maciços 
serranos, disposição das grandes vertentes, distribuição das altitudes e basculamentos dos grandes 
blocos de relevo) que interfere na atuação das massas de ar. 
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Organizado por: Anieres Barbosa da Silva (2003), a partir de PARAÍBA. IDEME, 2000. 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 
 

Mapa 01 – Localização geográfica do Cariri Paraibano 
 

Consideramos que as ponderações precedentes são pertinentes e, 

que, portanto, a temática em foco é carecedora de uma verticalização com vistas ao 

equacionamento de preocupações teórico-metodológicas, bem como das 

inquietações do sujeito-cidadão mantenedor de relações de convivência com a 

região em estudo. Tais circunstâncias levam-nos a entendê-la não apenas como um 

espaço de pesquisa mas também de reprodução social. Desse modo, fica patente 

que, quer seja numa perspectiva teórico-metodológica ou na perspectiva da 

cidadania, os diversos contrastes sociais, políticos e econômicos precisam ser 

evidenciados de modo a buscarmos respostas satisfatórias a essas inquietações. 

Por estar localizada em pleno domínio do semi-árido, sendo, portanto, 

castigada pela ocorrência das secas, a região do Cariri Paraibano é considerada 

como uma das mais pobres da Paraíba, graças, erroneamente, à associação que 
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sempre tem sido feita entre seca e pobreza. Entretanto, as condições sociais e 

econômicas existentes nessa região não podem ser explicadas apenas à luz do 

dualismo potencialidades econômicas e limitações de ordem natural, como expressa 

a maior parte da literatura que aborda questões relacionadas ao semi-árido 

nordestino. 

Embora consideremos que as condições naturais devam ser vistas 

como um importante fator limitante, sobretudo no que diz respeito ao 

desenvolvimento socioterritorial, entendemos que não se deve atribuir apenas às 

secas a responsabilidade pelos males existentes na região. Temos a compreensão 

de que o atraso da região do Cariri passa pela complexa articulação entre questões 

de ordem política e cultural, visto que a região tem sua história marcada por intensa 

concentração de poder político e econômico exercido por grupos familiares locais, 

como será mostrado nesta tese. 

A análise aqui desenvolvida, até certo ponto, vem reafirmar estudos já 

consagrados nas Ciências Sociais sobre as formas históricas de domínio no semi-

árido nordestino e algumas razões de sua permanência. Ainda assim, consideramos 

esta investigação pertinente, tendo em vista o seu caráter explicativo e analítico 

relativamente às ações de grupos políticos no Cariri Paraibano no atual momento. 

Em particular, o nosso estudo preocupa-se em averiguar se as ações de grupos 

políticos ainda se configuram como tradicionais, clientelistas ou patrimonialistas, a 

despeito dos novos mecanismos político-institucionais apresentados pela 

Constituição de 1988, os quais favorecem a efetivação de práticas político-

administrativas mais democráticas e participativas no País.  

Sabemos que os novos preceitos constitucionais colocaram em xeque 

a estrutura de poder político-econômico, até então vigente no País, ao dar condições 
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legais para que ocorra de forma mais abrangente uma gestão pública participativa a 

partir de mudanças qualitativas na relação entre o Estado e a Sociedade. Em 

determinadas regiões brasileiras, alguns governantes assumiram o compromisso de 

estabelecer um novo modo de governar, ou seja, uma gestão do território ancorada 

na participação e no diálogo com a sociedade, propiciando a sua organização de 

modo que os atores sociais passem a fazer parte da prática política e, portanto, 

busquem as condições de sustentabilidade social. 

Para subsidiarmos a análise da temática, incluímos alguns aspectos 

teóricos que foram ressaltados, analisados e discutidos ao longo do texto, entre os 

quais destacamos: poder, região e território, que deram suporte conceitual à 

construção de um olhar sobre o Cariri Paraibano. Por outro lado, privilegiamos a 

noção de escala proposta por Becker (1988), que ao estudar a gestão do território 

considerou diversas escalas, tais como: local, regional e nacional. De acordo com o 

pensamento dessa autora, os níveis escalares são “definidos por níveis de 

territorialidade e/ou gestão do território, arenas políticas, expressões de uma prática 

espacial coletiva fundamentada na convergência de interesses, ainda que conflitiva 

e momentânea” (BECKER, 1988, p. 109), e cuja articulação espacial seja feita por 

meio de relações de poder. 

Sabemos que é o modo como uma sociedade está organizada e se 

relaciona com outras que determina o ritmo, a orientação e os limites das mudanças 

sociais que nela podem ocorrer. Sob esse aspecto, bastante genérico, a 

organização social do Cariri Paraibano não apresenta significativas diferenças, se 

confrontada com outras regiões economicamente pobres do semi-árido nordestino, 

pois verificamos que as raízes de algumas questões que as afligem não estão 

relacionadas apenas com o processo econômico que acentuou e consolidou os 
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problemas regionais mas, também, com outros, particularmente o político, que se 

trata de um sistema cujas estruturas de poder, arcaicas e conservadoras, ainda 

fazem valer as suas decisões em detrimento dos interesses da sociedade. 

No semi-árido nordestino, e notadamente no Cariri Paraibano, o quadro 

exposto se reveste de uma grande complexidade e leva a uma certeza: é preciso 

pensá-lo dentro da atual conjuntura, que aponta para a participação da sociedade 

civil como uma alternativa importante para o desenvolvimento socioterritorial. Por 

outro lado, essa complexidade deixa-nos cada vez mais carentes de respostas para 

várias indagações, como a questão central do estudo que é a seguinte: como se dá 

a gestão do território nos municípios do Cariri Paraibano, considerando os processos 

de fragmentação do território e o momento político marcado pela descentralização 

do poder pós Constituição de 1988?  

Dada a densidade da questão central, é conveniente, para fins 

analíticos, desdobrá-la em subquestões que, no conjunto, fornecem respostas 

complementares entre si. Desse modo, questionamos: em que medida ocorre a 

participação da população no processo de gestão do território com vistas ao 

desenvolvimento local e regional? Até que ponto é realmente possível a participação 

política da sociedade em regiões que durante a maior parte de sua história se 

mostraram conservadoras e prenhes de relações de poder, fundamentado tanto no 

mandonismo quanto no clientelismo? Como pensar o Cariri Paraibano, considerando 

os discursos e as práticas das antigas e das novas estruturas de poder local na 

implementação de uma gestão democrática do território? 
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Procedimentos de pesquisa 

 

A busca de respostas para as questões formuladas não transcorreu em 

um “navegar por águas calmas”, uma vez que muitos obstáculos foram encontrados 

nas incursões pelo Cariri Paraibano, onde se deu um processo de interação com os 

entrevistados, que, em tese, são responsáveis pela gestão do território, e também 

enunciadores dos discursos com os quais construímos a abordagem qualitativa do 

trabalho. Entendendo que os questionamentos levantados não teriam respostas 

somente a partir da investigação empírica, procuramos dialogar com alguns teóricos 

– os autores elencados no corpus do texto –, que, juntamente com os entrevistados, 

passaram a ser os nossos interlocutores, os quais, embora expostos em 

temporalidades diferenciadas, foram imprescindíveis às reflexões ora realizadas.  

Além desses recursos também lançamos mão dos seguintes 

procedimentos: pesquisa em fontes documentais e cartográficas e abordagem 

quantitativa. A ênfase do estudo aqui feito distribui-se em torno da interpretação da 

realidade sociopolítica e territorial do Cariri Paraibano. As narrativas e descrições 

dos entrevistados se congregam às opiniões e reflexões estabelecidas por teóricos, 

tais como: Santos (1987; 1996), Becker (1988), Bourdieu (1989), Castro (1992), 

Raffestin (1993); Putnam (2000), Sen (2000), Haesbaert (2002) e Souza (1995; 

2003), que se oferecem como suporte dessa interpretação e se articulam às 

constatações empíricas e às opiniões embasadas no contato direto com a realidade 

regional. 

Para o desvelamento do problema de investigação, seguimos uma 

postura descritivo-reflexiva que fosse capaz de dar conta da análise em pauta, 

sendo os conceitos de região, território e poder a base conceitual do estudo. Os 
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suportes teórico-metodológicos adotados, partindo de uma visão dialética da 

realidade estudada, evidenciam-se nas análises desenvolvidas no decorrer de todo 

o trabalho. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, procuramos rever a literatura 

pertinente ao tema proposto, o que nos ajudou a encontrar os pilares teóricos que 

nos permitiram reconstruir o processo histórico de formação territorial do Cariri 

Paraibano, compreender as estruturas de poder político e verificar em que medida a 

população local participa da gestão do território. Foram realizadas pesquisas em 

livros, jornais e revistas, assim como em outras fontes de informações relacionadas 

ao objeto de estudo. 

A pesquisa em fontes documentais e cartográficas teve por finalidade 

sistematizar e espacializar, por meio de mapas e cartogramas, as informações 

contidas em documentos oficiais de instituições, tais como: Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba (TER–PB), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP), Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba 

(Ideme), Secretarias Estaduais e Municipais, Associações e Sindicatos. 

Na pesquisa de caráter quantitativo, que contempla o levantamento de 

dados secundários sobre a gestão municipal na região em estudo, privilegiamos 

vários indicadores, dentre os quais destacamos: distribuição e estrutura da 

população, estrutura fundiária, produção agropecuária, estrutura política e 

administrativa, legislação, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e instrumentos 

de planejamento e de gestão urbana. Para isso, tomamos como referência dados do 

perfil dos municípios brasileiros e de censos demográficos e agropecuários, 
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publicados pelo IBGE, bem como dados disponíveis em Secretarias dos governos 

estadual e municipal, no Sebrae – PB, na Associação dos Municípios do Cariri 

Paraibano (Amcap) e na Federação das Associações dos Municípios da Paraíba 

(Famup). 

Tendo consciência de que os dados quantitativos nem sempre 

apresentam a realidade, visto que podem mascarar determinados fatos e situações, 

privilegiamos a pesquisa de caráter qualitativo com o intuito de obtermos melhor 

explicação para a realidade apresentada pelos dados secundários. Para isso foi 

realizada uma seleção prévia de municípios para a pesquisa de campo, tendo como 

referência a renda e o grau de instrução da população (percentual de 

analfabetismo), embora outros indicadores se façam presentes no estudo.  

Esses indicadores sociais apresentam percentuais que devem ser 

considerados como preocupantes. Dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003), por exemplo, revelam 

que, entre a população com mais de 15 anos de idade, o percentual de analfabetos 

é de 32,13%. Cabe destacar que o analfabetismo também está presente entre 

aqueles que, legal e institucionalmente, são os representantes do povo, no caso os 

vereadores. Apenas para caracterizar essa triste realidade, constatamos, durante a 

realização da pesquisa de campo, que, no município de São João do Tigre, “seis, 

dos nove vereadores eleitos para a legislatura 2001-2004, são analfabetos”. 

Sendo assim, a existência de elevados índices de analfabetismo e de 

pessoas com pouca renda na região em estudo se constituem em terreno fértil à 

cooptação por parte dos grupos políticos, no sentido da manutenção/reprodução de 

relações tradicionais de poder baseadas, geralmente, no clientelismo e no 

assistencialismo, ou seja, na relação entre inferiores e superiores mediada pelo 
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favor, sendo a cidadania, na maioria das vezes, vista como algo inerente ao simples 

ato de votar. 

A opção por esses indicadores para a seleção prévia de municípios 

onde foram realizadas as entrevistas também se justifica pelo fato de serem 

importantes no que se refere à cidadania, isto é, uma condição de igualdade civil e 

política. Essa igualdade, contudo, não deve ser vista como algo dado, uma vez que 

ela é construída histórica e socialmente. Nesse sentido, a concepção de cidadania 

presente ao longo do texto diz respeito ao relacionamento entre a sociedade política 

e seus membros, sendo cidadão aquele que exerce seu direito a ter direitos, ativa e 

democraticamente, o que implica fazer valer seu direito de, inclusive, conceber 

novos direitos e ampliar outros. Como lembra Benevides (1998, p. 170), 

 
Cidadãos ativos são mais do que titulares de direitos, são criadores 
de novos direitos e novos espaços para expressão de tais direitos, 
fortalecendo-se a convicção sobre a possibilidade, sempre em 
aberto da criação e consolidação de novos sujeitos políticos, cientes 
de direitos e deveres na sociedade. 
 

Dessa maneira, ser cidadão é, na realidade, não só ter consciência dos 

direitos e deveres que cabem a cada um mas ainda participar ativamente de todas 

as questões que envolvem a própria sociedade, e das decisões que interferem na 

sua própria vida. Enfim, é ser alguém que participa, que propõe, que tem 

consciência de seu poder, assim como dos direitos e deveres inerentes ao exercício 

político democrático da vida em sociedade. 

Ao lado do aspecto político do conceito de cidadania, enfatizado nas 

considerações anteriores, o componente territorial também se reveste de 

significativa importância, na medida em que ele supõe uma gestão adequada para 

garantir a produção de bens e serviços públicos (SANTOS, 1987). Portanto, por 

meio do componente territorial, a cidadania pode ser pensada como uma questão de 
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direitos básicos à vida, como, por exemplo, saúde, moradia, educação, emprego, 

renda, dentre outros. 

Feita a opção por esses indicadores como critérios definidores, a etapa 

seguinte foi separar os municípios, e seus respectivos indicadores, em dois grupos, 

tendo como ponto de partida a divisão político-administrativa estabelecida pelo IBGE 

(1988), na qual o Cariri Paraibano está subdividido em Cariri Oriental (12 municípios) 

e Cariri Ocidental (19 municípios). A partir daí, procedemos à seleção, tendo em 

mira o maior percentual, o percentual mediano e o menor percentual de 

analfabetismo e de renda inferior a R$ 75,50, para cada subdivisão político-

administrativa. Como resultado desse procedimento, foram selecionados 06 

municípios de cada subunidade regional. No entanto, como o município de Barra de 

Santana apareceu simultaneamente nos dois indicadores (Mapa 02), a pesquisa 

abrangeu 11 municípios da região. 

Nos municípios selecionados, foram efetuados registros fotográficos e 

realizadas entrevistas junto à população local (residente na zona urbana e no 

campo), prefeitos, presidentes de Câmara de vereadores, presidentes de Conselhos 

Municipais, padres, vereadores, pastores evangélicos e presidentes de Sindicatos, 

Associações e Cooperativas (APÊNDICE A). A opção por esses atores sociais deve-

se ao fato de eles serem, em tese, responsáveis diretos pela gestão do território em 

municípios do Cariri Paraibano e, portanto, concerne a eles – resguardando-lhes o 

âmbito de suas competências – a reivindicação, a formulação, o monitoramento e a 

implementação de políticas que busquem a melhoria das condições de vida e o 

desenvolvimento socioterritorial.  
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Organizado por: Anieres Barbosa da Silva (2003), a partir de dados do Pnud; Ipea; 
Fundação João Pinheiro, 2003. 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 
 

Mapa 02 – Cariri Paraibano: municípios selecionados 
para pesquisa qualitativa 

 

Nessa etapa da pesquisa, foram realizadas 237 entrevistas com os 

seguintes entrevistados: 11 prefeitos, 11 presidentes de Câmara de vereadores; 11 

vereadores; 11 secretários de saúde, 11 secretários de educação, 04 padres, 16 

pastores evangélicos, 17 presidentes de Sindicatos, Associações e Cooperativas, 45 

presidentes de Conselhos Municipais e 100 moradores com idades acima de dezoito 

anos, tanto da zona rural quanto da urbana dos municípios pesquisados. 

A análise deu-se por meio de uma interpretação qualitativa e quantitativa 

de dados. A interpretação qualitativa enfatizou as respostas dos entrevistados. Tal 

procedimento significa que a compreensão tem como ponto de origem o “interior da 
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fala”; e como ponto final, o campo da especificidade histórica e totalizante que 

produz a fala (MINAYO, 1992), no caso o depoimento dos entrevistados. A 

propósito, é conveniente lembrar que para preservar o anonimato dos entrevistados, 

que tiveram partes de seus depoimentos inseridos nas análises ao longo do texto, 

decidimos apresentá-los numa ordem numérica, por meio da seqüência dos 

algarismos arábicos (1, 2, 3 ...), embora a lista com os nomes de todos os 

entrevistados esteja disponível no final deste trabalho, independente da numeração 

(APÊNDICE B). 

A interpretação quantitativa dos dados da pesquisa de campo e 

daqueles que foram obtidos junto às instituições públicas e privadas expressa-se por 

meio de gráficos, quadros e tabelas, dos quais nos utilizamos para articular e ratificar 

as argumentações decorrentes dos aspectos qualitativos da pesquisa. Na utilização 

dos indicadores renda e analfabetismo como referência desta pesquisa, procuramos 

averiguar, além de outras questões, as diferenciações existentes entre os diversos 

municípios que compõem a região do Cariri Paraibano e como elas contribuem ou 

não para a reprodução de relações de poder político e econômico, mesmo diante de 

um novo momento político institucional que favorece, por meio de mecanismos 

democráticos, a participação de atores sociais na gestão do território. 

 

A Estruturação da Tese 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta introdução 

e da parte conclusiva. No primeiro capítulo, intitulado Região, território e poder: 

recortes teóricos para a construção de um olhar sobre o Cariri Paraibano, 

procuramos estabelecer uma articulação entre os conceitos de região, território e 
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poder com a pesquisa empírica, no sentido de entender o Cariri Paraibano como um 

território resultante de relações de poder. Como referência básica, utilizamos a 

literatura produzida por geógrafos, historiadores e cientistas sociais, a partir da qual 

procuramos construir idéias reflexivas que, embora de modo parcial, possam 

preencher lacunas existentes sobre a temática em foco. 

Já no segundo capítulo, Nas trilhas da formação socioterritorial do 

Cariri Paraibano, fizemos um resgate do processo histórico de conquista e de 

ocupação do território, enfatizando as mudanças na dinâmica espacial, que 

ocorreram ao longo do processo de sua construção, desde a origem até a 

atualidade. Esse capítulo permite uma maior clareza de como as estruturas de poder 

existentes atualmente na região foram sendo gestadas em cada momento histórico, 

refletindo, portanto, o seu desenvolvimento socioterritorial. 

Trilhando a mesma linha de raciocínio, o terceiro capítulo, denominado 

Estrutura de poder e estrutura do território, procura explicitar como se deu a 

fragmentação territorial, particularmente a divisão política do território no Cariri 

Paraibano, tendo por base preceitos constitucionais em diferentes períodos da 

história do País, sendo a criação de municípios vista como um instrumento 

importante de relações de poder. 

No quarto capítulo, Realidade socioterritorial do Cariri Paraibano, o 

objetivo foi entender a realidade socioterritorial da região, sendo essa leitura 

norteada pelos estudos sobre a reprodução social efetuados por Dowbor (1998). 

Num primeiro momento, apresentamos as infra-estruturas social e econômica, nas 

quais foram realçados indicadores como saúde, educação, renda, comunicação e 

saneamento, considerados como fundamentais na reprodução social. Na seqüência, 
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foi feita uma análise da estrutura política e social dominada por grupos políticos ou 

oligarquias locais que se utilizam dessa realidade para se reproduzir. 

No quinto capítulo, intitulado Gestão do território: novos atores, antigas 

práticas, procuramos destacar a dialética existente entre a presença de novos atores 

e a permanência de antigas estruturas de poder. Nesse sentido, e sem perder de 

vista as especificidades do Estado da Paraíba, enfatizamos as práticas utilizadas na 

gestão do território e o modo como elas estão sendo utilizadas para (re)produzir o 

poder político de determinados grupos sociais. Para isso, lançamos mão, em 

determinados momentos da pesquisa, dos depoimentos dos atores sociais 

envolvidos na construção do processo histórico, para que pudéssemos compreender 

melhor as condições sociais, políticas e econômicas da população local. 

Por fim, em Um olhar sobre o Cariri Paraibano, são apresentados 

alguns pontos conclusivos que apreendemos ao longo da pesquisa. Se pensar 

parece nascer do olhar, tentar compreender um determinado fenômeno implica a 

tentativa de busca de soluções que, na maioria das vezes, não temos. Mesmo 

reconhecendo que o trabalho intelectual preocupado com a interpretação e/ou 

explicação de determinadas questões não produz sua transformação, entendemos 

que o nosso investimento intelectual é um passo importante na tentativa de apontar 

caminhos para a resolução de diversas ordens de problemas que permeiam a vida 

cotidiana de pessoas que habitam o Cariri Paraibano. 
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Legenda: 
 

16 – Centro de Cultura “Vila do Batalhão”. Antiga moradia de Ariano Suassuna na década 

de 1920 (Taperoá, agosto de 2004). 

17 – Vegetação da caatinga em solo pedregoso (São Domingos do Cariri, novembro de 2004) 

18 – Várzea do rio Taperoá. Ao fundo, ponte velha construída em 1925 (Taperoá, agosto de 

2004). 

19 – Pequena produção irrigada na comunidade Cacimbas (Cabaceiras, novembro de 2004). 

20 – Pôr-do-Sol na zona rural (Livramento, agosto de 2004). 

21 – Igreja Matriz de São José. Ao lado, Teatro Paroquial Padre Ibiapina – Antiga casa da 

caridade, construída em 1886 (Parari, novembro de 2004). 

22 – Mulheres lavando roupas em lavanderia pública (Prata, junho de 2004). 

23 – Praça do Meio do Mundo: “porta” de entrada para o Cariri Paraibano (Pocinhos, julho 

de 2004). 

24 – Paisagem da zona rural após o período das chuvas (Zabelê, julho de 2004). 

25 – Leito do rio Paraíba (Caraúbas, novembro de 2004). 

26 – Igreja Matriz de São Domingos (São Domingos do Cariri, novembro de 2004). 

27 – Morador da zona rural transportando água em carro-de-boi (Monteiro, novembro de 2004) 

28 – Hotel Pedra do Reino (Taperoá, agosto de 2004). 

29 – Estrada de terraplanagem na zona rural, expressando a dificuldade de acesso à cidades 

do Cariri (São Sebastião do Umbuzeiro, julho de 2004) 

30 – Rua Inácio José Feitosa. Ao fundo, no lado esquerdo, torre da igreja de Nossa Senhora 

das Dores (Monteiro, julho de 2004). 
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Capítulo 1 

Região, território e poder: recortes teóricos para a construção de 

um olhar sobre o Cariri Paraibano 

 

A região deve ser vista como produto de 
um processo social determinado que, 
expresso no/pelo espaço, define-se 
também pela escala geográfica em que 
ocorre, podendo ser, assim, um tipo de 
território. 

 
Haesbaert (2002, p.136). 

 

Como está explicitado no título da pesquisa, os conceitos de região e 

território são a base conceitual norteadora dos encaminhamentos teóricos na 

compreensão da temática estudada. Esses conceitos ganharam notoriedade e 

passaram a ser amplamente utilizados em estudos não apenas de caráter geográfico 

mas também social, econômico e político. Nas Ciências Sociais, principalmente na 

Geografia, tem sido freqüente um certo pluralismo conceitual quando se trata de 

determinados estudos de análise espaço-territorial, permitindo, assim, uma melhor 

compreensão da forma e do conteúdo espacial. 

Nos últimos tempos, frente às mudanças ocorridas no âmbito da escala 

mundial, promovidas pelo processo de globalização, alguns teóricos têm 

preconizado o fim da região. Entretanto, para alguns estudiosos, em particular os 

geógrafos, os conceitos de região e território ainda são fundamentais na 

compreensão das estruturas espaciais. É o caso de Santos e Silveira (1997, p. 22-

23), que, opondo-se àqueles que julgam a região como algo inexistente, afirmam: 
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é verdade que, no mundo de hoje, as regiões se fazem e desfazem 
com maior rapidez graças ao fato de que o acontecer é mais 
espesso e vertiginoso. [...] Não obstante, o que faz a região não é a 
longevidade do edifício, mas a sua coerência funcional. Como a 
fragmentação resulta do próprio movimento da totalidade, a cada 
novo momento da totalidade se produz um novo arranjo regional. 
 

Ancorando-nos nessa reflexão, podemos concluir que as 

transformações socioeconômicas que ocorrem atualmente, sobretudo as que dizem 

respeito aos processos de fragmentação territorial e de mundialização do capital 

(termo utilizado pelos franceses para fazer referência ao processo de globalização 

da economia), ora em curso, têm reafirmado a importância da dimensão espacial em 

múltiplas escalas e, portanto, não eliminam a região. Ao contrário, entendemos que 

esse conceito se torna mais rico, com novos qualificativos e, por isso mesmo, é 

fundamental às análises de determinadas realidades socioterritoriais, como as que 

são abordadas neste estudo. 

Esse entendimento permite afirmar que os esquecidos de ontem são 

retomados hoje, como se fosse uma seqüência do ritual do eterno retorno. Assim, 

em um momento marcado por grandes transformações econômicas e por uma 

intensa variedade de manifestações sociopolíticas como os regionalismos e os 

localismos, que tornam a região significativa, é imperativo para aqueles que estudam 

a sociedade o retorno da discussão da região do ponto de vista conceitual. 

Etmologicamente, a palavra região é derivada do latim regere, palavra 

formada pelo radical reg, que deu origem a outras palavras como regente, regência 

e regra. Segundo Gomes (1995, p. 50), “Regione nos tempos do Império Romano 

era a denominação utilizada para designar áreas que, ainda que disputassem de 

uma administração local, estavam subordinadas às regras gerais e hegemônicas das 

magistraturas sediadas em Roma” (grifo do autor). 
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Entendemos, pois, com base nesse esclarecimento, que, em sua 

concepção literal, o termo região traz no seu escopo uma conotação eminentemente 

política, haja vista que é possível verificar, no que concerne àquele momento 

histórico, uma “relação entre a centralização do poder em um local e a extensão dele 

sobre uma área de grande diversidade social, cultural e espacial” (GOMES, 1995, p. 

51), evidenciando-se, portanto, nessa concepção, a presença dos sentidos de 

localização e extensão. 

As premissas contidas na centralização do poder, como modo de 

produção e ideologia, e sua extensão sobre determinada área, fazem parte da 

compreensão dos conceitos de região e território nos tempos atuais. Por isso, são 

inúmeros os teóricos que vinculam as noções de região e território ao poder. Como 

partícipes dessa compreensão, remetemo-nos ao estudo das complexas relações 

sociais, econômicas, culturais e, principalmente, políticas, que produziram 

historicamente o território e a região do Cariri Paraibano. 

 

1.1 A região como uma “geografia do poder” 

 

É em conseqüência desse modo de pensar a região do Cariri 

Paraibano como lócus da ação política que a definimos como uma “geografia do 

poder”. Este se manifesta nos territórios municipais, como recorte político-

administrativo estabelecido pelo IBGE (1988) e por nós utilizado como definidor da 

área de estudo. Esses territórios municipais podem ser vistos como limites legítimos 

de identidades historicamente construídas ou de reivindicações políticas de base 

territorial, visto que a representação política é organizada institucionalmente a partir 

de recortes territoriais legais. 
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Nesse aspecto, o tecido regional é freqüentemente identificado como 

malha administrativa importante na definição de competências e dos limites das 

autonomias dos poderes locais na gestão do território. De acordo com Castro (1992), 

em seu estudo sobre as estratégias adotadas pela elite nordestina para reproduzir 

seu poder político, 

as ‘regiões políticas’ delineadas por interesses político-
administrativos, se não são significativas de um tipo específico de 
identidade territorial, são importantes por revelar condições e 
situações particulares de relações entre espaço e política num plano 
mais geral, e relações entre poder central e território, num plano 
mais restrito (CASTRO, 1992, p. 34). 
 

Partindo dessa referência, é possível afirmarmos desde já que o 

caminho a ser tomado é diferente daquele que outrora foi percorrido por alguns 

estudiosos e instituições que se aventuraram em estudar o Estado da Paraíba ou 

suas regiões, a exemplo de Moreira (1989), com Mesorregiões e Microrregiões da 

Paraíba: delimitação e caracterização, e do estudo elaborado a partir do convênio 

estabelecido entre o Centro Nacional de Pesquisa da França e o Departamento de 

Geociência (UFPB), que apresenta uma tipologia dos espaços geográficos do sertão 

ocidental da Paraíba, no volume denominado de Géographie et ecologie de la 

Paraíba (CNRS/UFPB/CNPq, 1984). 

Quer seja no jogo político, no cotidiano ou nos mais diversos contextos 

econômicos, culturais ou ambientais, a noção de região se faz presente. Talvez por 

isso o seu entendimento tenha se revelado complexo, como um daqueles termos 

polissêmicos que podem apresentar mal-entendidos e ambigüidades, por se tratar 

de um conceito com diversas concepções teórico-metodológicas, quais sejam 

naturais, geográficas, homogêneas ou funcionais. Além disso, é uma palavra que 

faculta ao senso comum diversos usos e aplicações, na maioria dos casos fazendo-

se referência a determinados recortes: região violenta, região de origem, região do 
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entorno4. Para Corrêa (1995, p. 22), o conceito de região “está ligado à noção 

fundamental de diferenciação de área, quer dizer, à aceitação da idéia de que a 

superfície da Terra é constituída por áreas diferentes entre si” (grifo do autor). 

No âmbito do pensamento geográfico, as idéias e as discussões em 

torno do conceito de região não são recentes. Revisitando a literatura, fica evidente 

que elas se fizeram presentes nos diversos momentos de construção do saber 

geográfico, sendo, portanto, fundamentais para a afirmação da Geografia como 

ciência. Embora tenha sido uma palavra muito utilizada na produção do 

conhecimento, mesmo antes da sistematização da ciência geográfica, ocorrida na 

segunda metade do século XIX, a preocupação em atrelar a dimensão política ao 

conceito de região já se fazia presente no século XVIII, na medida em que o 

problema das unidades regionais foi evidenciado com o surgimento dos Estados 

Modernos na Europa.  

É possível afirmar que desde essa época o conceito de região “tem 

implicações fundadoras no campo da discussão política, da dinâmica do Estado, da 

organização da cultura e do estatuto da diversidade”, e possui “um inequívoco 

componente espacial” (GOMES, 1995, p. 52) ao se remeter às maneiras pelas quais 

a economia, a cultura e, principalmente, a política se manifestam no espaço. Ou 

seja: a região é vista sob a ótica do controle político e administrativo, como unidade 

de gestão e planejamento de uma determinada porção do espaço geográfico, por 

                                                           
4 No capítulo O conceito de região e sua discussão, Gomes (1995) apresenta-nos uma relevante 
discussão sobre a noção de região nas diversas esferas em que ela é utilizada, seja no senso comum 
ou como parte integrante de formulações teóricas de diversos campos do conhecimento, 
notadamente nas várias acepções que ela possui na geografia.  
Quem também nos oferece uma consistente discussão sobre a natureza da Geografia e o conceito de 
região é Lencione (2003), principalmente quando discute, no capítulo 02, a Geografia como ciência e 
a região como objeto de estudo. 
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meio da divisão regional5, o que se assemelha bastante com as regiões de 

planejamento concebidas no Brasil durante as décadas de 1950 e 1960.  

Na Geografia, o conceito de região foi formulado não apenas sob 

diferentes matizes teóricos mas também a partir dos objetivos práticos definidos 

pelas políticas de desenvolvimento regional e de regionalização. Assim sendo, 

podemos dizer que de uma maneira bastante sucinta o conceito de região, no 

âmbito da ciência geográfica, pode ser entendido sob duas perspectivas teóricas: 

uma que considera a região como um espaço construído e, desse modo, repleto de 

historicidade, e a outra que a entende como uma construção intelectual. Diante dos 

nossos objetivos, assumimos a primeira concepção para balizar teoricamente este 

estudo. 

Não obstante, uma primeira questão precisa ser explicitada: temos a 

compreensão de que o conceito de região contém a noção de (ou da) totalidade da 

qual ela é parte. Essa totalidade se expressa por várias noções, ou seja, ora está 

atrelada à ação do Estado, ora à dinâmica das classes sociais, ora à formação 

social. Esta última bem definida por Oliveira (1985), que a considera uma totalidade 

que possui uma dimensão espacial. Para esse autor, as diferenças existentes nessa 

totalidade podem ser explicadas pelas contradições do sistema capitalista, sendo a 

região concebida como um “espaço socioeconômico onde uma das formas do capital 

se sobrepõe às demais” (p. 30). Segundo a tese defendida por esse autor, a região 

só teria existido no Brasil até a década de 1950, quando havia no País diferentes 

economias regionais. A partir desse período, o capital monopolista teria subordinado 

as demais formas assumidas pelo capital, a ponto de homogeneizar os espaços, o 

que, de certa forma, não é verdadeiro em razão da existência das heterogeneidades 

                                                           
5 Com o processo de redefinição do Estado, ocorrido nos últimos tempos, a divisão regional não é 
uma exclusividade deste, na medida em que os grandes grupos econômicos também a realizam. 
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que se espraiaram no território brasileiro, principalmente quando se consideram 

aspectos socioculturais.  

Essa compreensão de região estabelecida por Oliveira (1985) foi 

amplamente difundida entre alguns historiadores, cientistas sociais e geógrafos 

durante os anos 80 e 90 do século passado. A partir das reflexões feitas por esse 

autor, a região teria desaparecido na medida em que teria perdido a sua densidade 

histórico-estrutural. Nessa concepção, percebemos a existência de um certo 

exagero; por isso mesmo não é possível concordar com ela. 

Enfatizando a afirmação precedente, verificamos que, ultimamente, tem 

ocorrido a instauração de novas regiões graças ao espraiamento de novos 

regionalismos, que expressam padrões diferentes daqueles que são tão comuns à 

população brasileira (VAINER, 1995). A retomada desses novos regionalismos vem 

acontecendo muitas vezes de maneira espacialmente segregadora, pois assistimos, 

nos últimos tempos, a uma desintegração competitiva que tem revelado de forma 

intensa as diferenças socioterritoriais, colocando em evidência os focos de maior 

dinamismo da economia mundial. Os novos regionalismos, presentes nessas regiões 

“iluminadas”6, são considerados modernos na medida em que expressam novos 

padrões espaciais fundamentados no sistema técnico-científico e informacional 

(SANTOS, 1996). 

Tais padrões espaciais são diferentes daqueles historicamente 

conhecidos e que são tão comuns à realidade das regiões “opacas”, de pouco ou 

nenhum dinamismo econômico, como é o caso do Cariri Paraibano, a ponto de 

lembrar, nos dias atuais, do Outro Nordeste ressaltado por Menezes (1937). De 

                                                                                                                                                                                     
 
6 Iluminadas e opacas são categorias que caracterizam tanto uma bipartição geográfica quanto uma 
diferenciação geoeconômica entre áreas do espaço nacional. Desse modo, também nos faz lembrar 
dos dois Brasis de Bastide (1978). 
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uma forma mais intensa, em regiões opacas, prevalecem os regionalismos 

tradicionais permeados por arcaicas relações de poder como o clientelismo, o 

assistencialismo e a disputa por investimentos públicos do Estado. 

Atualmente, os estudos que procuram definir o regionalismo como um 

discurso implementado pelas elites regionais têm como estratégia de análise 

basicamente a desconstrução da imagem homogênea de região construída por meio 

da 

 
referência ao sentimento comum de pertença à terra nativa, aos 
valores passadistas e a uma comunidade de memória. Nessa 
perspectiva, assinala-se a importância da função do intelectual 
orgânico que, através da literatura, da arte e da historiografia, fixa 
critérios de identidade cultural e espacial, promove o auto 
reconhecimento da singularidade local e generaliza, para a 
sociedade regional, a narrativa mitificada do passado da classe 
dominante que se transforma, então no passado regional (SENA, 
2003, p. 130-131, grifos da autora). 
 

Nesse quadro de referência, é possível constatar que o discurso e a 

prática estabelecidos pelos grupos dominantes regionais reafirmam a região como 

lócus da ação política e de relações de poder. Sendo assim, no processo de 

construção histórica do Cariri Paraibano o discurso e a prática dos grupos políticos, 

ou “donos do poder”, podem ser vistos como expressões de sua auto-imagem, na 

medida em que foram estabelecidas formas de produção econômica, política, 

cultural e, principalmente, de reprodução social, as quais disseminaram, ao longo do 

tempo, um tipo de comportamento político que busca articular interesses 

locais/pessoais à manutenção da ordem política tradicional. 

Nas nossas análises, a região foi pensada como uma relação social e 

espacial, repleta de história, cultura e relações de poder, elementos fundamentais na 

construção e definição de uma realidade territorial, justificando, assim, as 
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preocupações com as questões socioterritoriais apresentadas no decorrer da 

pesquisa. 

Esse entendimento é básico na construção do estudo, visto que os 

limites territoriais dos municípios que compõem o Cariri Paraibano estão carregados 

da sua própria história de construção social, política, econômica, de suas 

diferenciações culturais, com histórias de vida diferenciadas que, embora atreladas 

às dinâmicas de amplitude global, possuem uma identidade, permitindo-nos, assim, 

a afirmação da existência não apenas de uma região mas de um território regional. 

Fica evidente que, “como qualquer segmento do espaço, a região é dinâmica, 

historicamente construída e interage com o todo social e territorial. Portanto, suas 

características internas são determinadas e determinantes desta interação” 

(CASTRO, 1992, p. 32). 

É sob esse olhar que pautamos as nossas reflexões de região como 

uma “geografia do poder”, uma vez que esse conceito se reveste de grande utilidade 

e consistência quando se considera a importância histórica e identitária de 

segmentos sociais que têm mantido uma certa hegemonia na ação política e no 

desenvolvimento socioterritorial. 

Para esse olhar, duas premissas são bastante significativas: a primeira 

refere-se ao entendimento de que o Cariri Paraibano é resultante de um processo 

histórico-social no qual se fez presente um conjunto de interesses identificados com 

determinadas áreas e suas potencialidades; a segunda diz respeito à compreensão 

do Cariri Paraibano como uma região constituída por uma organização espacial 

heterogênea, mesmo que haja uma certa homogeneidade quando se considera 

apenas um aspecto de seu quadro natural, como a ocorrência periódica das secas. 
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Nesse entendimento, fica evidente que o conteúdo social e político é 

muito significativo, uma vez que a região vai refletir no espaço um conjunto de 

relações resultantes da ação política e do controle social exercido por determinados 

grupos sociais. Essa concepção se harmoniza com a abordagem sobre região 

efetuada por Castro (1992) no estudo já mencionado. 

Assim sendo, os discursos de cunho regional são elaborados e fazem 

suas aparições na arena política, sendo comum, ao se tratar de territórios regionais 

economicamente pobres como o Cariri Paraibano, o uso de expressões como: “a 

região necessita”, “a região reivindica”, “a região quer”, a “região pede” etc., como se 

a região, esse recorte espacial, de uma hora para outra se transformasse em sujeito. 

Tais expressões nos levam ao seguinte questionamento: quem é que necessita, 

quando a região necessita? Quem reivindica, quando a região reivindica? Quem 

quer, quando a região quer? Quem pede, quando a região pede? 

Responder esses questionamentos significa colocar em evidência a 

reprodução de um tipo de discurso coerente com os interesses do poder político. Ao 

longo do tempo, essa forma de discurso foi apresentada como manifestação de 

grupos dominantes com projeção regional ou local. Apesar de assumirem essa 

condição de dominação, esses grupos geralmente ocupam posição subordinada ao 

bloco do poder em escala nacional. São esses grupos que operam mecanismos de 

poder para legitimar, na arena política, os seus interesse materiais, econômicos ou 

simbólicos, sobretudo durante processos eleitorais, na medida em que exercem o 

controle político local, que, muitas vezes, é negociado do local para o estadual e 

deste para o nacional. 

Embora venham ocorrendo, nos últimos tempos, mudanças 

sociopolíticas no interior do Nordeste brasileiro, os grupos políticos tradicionais 
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locais ainda se mantêm atuantes. Imprescindíveis no jogo político estadual ou 

nacional, tais grupos procuraram reproduzir-se estabelecendo vínculos de interesses 

com a elite urbana que foi sendo edificada com base nas atividades industriais e 

financeiras nas principais capitais nordestinas. Assim, conjuga-se um duplo 

interesse: de um lado, os interesses dos grupos industriais emergentes, que 

procuram ganhar espaço na arena política, viabilizar a acumulação, assegurar 

programas de desenvolvimento regional e obtenção de créditos e investimentos em 

infra-estrutura; de outro, os grupos tradicionais que procuram se manter ou se 

reproduzir, fazendo uso de práticas edificadas, ao longo do processo histórico, no 

clientelismo, no exercício da política de favores e na busca de espaços mais 

extensos para reproduzir o seu poder de forma tradicional. 

Tal afirmação tem respaldo nas análises das entrevistas realizadas com 

atores sociais nos municípios selecionados para pesquisa de campo. Por meio 

dessas entrevistas, foi possível identificar e enumerar os principais grupos familiares 

e seus espaços de atuação política (Quadro 01). 

Grupos Familiares Municípios 
Melo Sobrinho, Almeida de Andrade Barra de Santana 

Farias, Aires, Queiroz, Arruda Cabaceiras 
Ferreira, Jorge, Caraúbas 

Bezerra Cabral, Gervásio Cruz Caturité 
Anastácio, Chaves, Vilar Livramento 

Batinga, Formiga, Feitosa, Nunes Monteiro 
Caluête, Aires, Queiroz Parari 

Salvador, Souto Maior, Nunes Prata 
Ferreira, Deodato, Pereira Guimarães, Braz São Domingos do Cariri 

Medeiros, Chaves, Queiroz, Raimundo São João do Tigre 
Farias, Vilar, Queiroz, Moura Taperoá 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 
 
Quadro 01 – Cariri Paraibano: famílias e seus respectivos espaços de atuação política 

 

Como pudemos observar no quadro 01, algumas famílias exercem 

domínio político em mais de um município, o que parece ser um indicador da 

manifestação da reprodução dessas famílias como expressões do poder local e 



 50

regional. Esse controle político, como será visto em capítulos que seguem, vem 

ocorrendo há décadas, sendo um dos instrumentos históricos na construção do 

território regional. Temos conhecimento de que outras famílias têm domínios 

territoriais definidos, quais sejam: Leal Barbosa e Marques, em Boqueirão; Marques, 

em Alcantil; Medeiros, em São João do Cariri e em São José dos Cordeiros; Chaves, 

em Camalaú; e Fernandes Batista, em São Sebastião do Umbuzeiro. Vale ressalvar, 

no entanto, que tais famílias não foram inseridas no quadro anterior pelo fato de os 

municípios controlados politicamente por elas não fazerem parte da pesquisa 

empírica. 

Para que se tenha uma melhor compreensão da longa existência de 

alguns grupos familiares no poder, do processo de expansão política familiar para 

outros municípios e da concentração do poder como conseqüência desse processo, 

apresentamos no APÊNDICE C a listagem nominal com todos os prefeitos, vice-

prefeitos eleitos nos pleitos municipais na região, a partir da promulgação da 

Constituição de 1946. Isso porque é a partir dessa Constituição, considerada por 

muitos como democrática, que teve início de forma mais acentuada a fragmentação 

do território no Cariri Paraibano. 

No nosso entendimento, esses grupos fazem parte de uma estrutura de 

poder que ainda está associada a formas de manifestação expressas pelo 

coronelismo, pelas oligarquias ou pela dominação de parentela, cujas práticas 

políticas, referendadas nessas formas de poder, vão estruturar e delimitar os 

territórios, os quais se apresentam como espaços fundamentais na reprodução do 

poder. É sobre essa questão que discutiremos a seguir. 
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1.2 O território como lócus da reprodução do poder 

 

Outro conceito utilizado para fundamentar teoricamente este estudo foi 

o de território. As discussões em torno desse conceito também são amplas, já que 

este pode ser focalizado sob diversas concepções paradigmáticas e conforme a 

postura teórica e metodológica daqueles que se dedicaram a estudá-lo e melhor 

compreendê-lo. Na Geografia, a expressão território vem sendo utilizada desde o 

século XIX, quando geógrafos como Frederico Ratzel, Max Sorre, Elisée Reclus, em 

épocas e concepções teóricas distintas, desenvolveram estudos geográficos que o 

colocaram como um dos conceitos chave desta ciência.  

Como salientamos anteriormente, o processo de formação histórica da 

região do Cariri Paraibano é importante para a construção de sua própria identidade. 

Por meio de sua história, suas vivências, seus conflitos e harmonias, isto é, das 

práticas sociais, forma-se também o seu território. No entanto, para entender a 

região do Cariri faz-se mister compreender como suas partes, no caso os territórios 

municipais, foram sendo construídas. Isso porque, de acordo com esse ponto de 

vista, que se coaduna com os objetivos do nosso estudo, fica evidente que o 

território resulta do processo histórico, uma vez que é nele que as práticas políticas e 

as relações de poder são exercidas de forma mais evidente. Como salienta Santos 

(1999, p. 07), ao discutir a relação entre dinheiro e território, “é no território que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir 

das manifestações da sua existência”. 

Entretanto, é conveniente ressaltar que a importância do território, 

como categoria conceitual, não é algo restrito ao pensamento geográfico. Nas 
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ciências naturais, “o território seria a área de influência e predomínio de uma espécie 

animal que exerce o domínio dela, de forma mais intensa no centro, perdendo esta 

intensidade ao aproximar-se da periferia, onde passa a concorrer com domínios de 

outras espécies” (BRUNET apud ANDRADE, 1994, p.19). 

Na Ciência Política, teóricos que se debruçam sobre a teoria do Estado 

enfatizam que esse se caracteriza por possuir três elementos essenciais: o povo, o 

governo e o território. Nesse sentido, o estudo do território no que concerne à sua 

formação, organização e controle é mediado pelo entendimento de que “mesmo o 

Estado mais simples [...] só existe se tiver o seu território [...], assim também a 

sociedade mais simples só pode ser concebida junto com o território que lhe 

pertence” (MORAES; FERNANDES, 1990, p. 73). 

Essa concepção organicista de Estado proposta por Ratzel, 

fundamentada nas teorias de Charles Darwin, colocou a necessidade do domínio 

territorial, por parte do Estado, no centro de suas análises. Para Ratzel, o Estado 

jamais existiria sem o território. Como podemos perceber nas palavras desse autor, 

o território era o “espaço vital”, a condição fundamental para a existência de uma 

dada sociedade, na medida em que este permite o estabelecimento de relações 

entre a sociedade e os bens naturais disponíveis para atender as suas 

necessidades. Dessa maneira, o território pode ser visto como um conceito político, 

uma vez que a concepção ratzeliana estava vinculada ao projeto expansionista 

alemão. 

A partir das concepções de Ratzel, novas concepções e estudos foram 

desenvolvidos, em função da importância que o território passou a ter como 

elemento fundamental para o Estado. Estas fizeram parte, sob interpretações 

diferentes, das diversas escolas de pensamento geográfico. Em alguns casos, como 
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na Geografia Possibilista, em face dos interesses da França em ignorar o conteúdo 

político do espaço, o conceito de território foi, de certa forma, negligenciado. Em 

outros, como na Geografia Crítica, foi (re)valorizado e passou a ser entendido como 

uma produção social resultante da apropriação de uma porção do espaço 

geográfico, o que implica o estabelecimento de relações entre os homens e a 

natureza. 

Embora reconheçamos a existência de inúmeras concepções de 

território, que perpassam a dimensão política (enfatizada por Frederico Ratzel na 

obra Geografia Política); a dimensão do planejamento territorial (da Nova 

Geografia) e a dimensão do vivido (da Geografia Humanista), a nossa discussão 

sobre relações de poder, gestão e fragmentação do território foi processada tendo 

em mira aquela concepção que o considera como sendo uma porção do “espaço 

definido e delimitado por e a partir das relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78). 

Consideramos ainda que o seu conceito “não deve ser confundido com o de espaço 

ou de lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma 

determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia de poder 

[...]” (ANDRADE, 1994, p. 213).  

Raffestin (1993) referenda esse pensamento ao explicitar que espaço e 

território são distintos. Para esse teórico, 

 
o território se forma a partir do espaço [...]. Ao se apropriar de um 
espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator ‘territorializa’ o espaço. [...] o território, nessa 
perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 
energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações 
marcadas pelo poder (p. 143,). 
 

Como podemos perceber nas citações precedentes, há um elo estreito 

entre poder e território, vez que este último pode ser entendido como uma expressão 
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espacial de relações de poder, que resultam de contextos históricos, econômicos, 

ideológicos etc. Desse modo, é possível definir que o território é, de um lado, “um 

produto da prática social”, na medida em que “inclui a apropriação de um espaço, 

implica a noção de limite – um componente qualquer da prática –, manifestando a 

intenção de poder sobre uma porção do espaço”; de outro lado, o território também é 

“um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio para a sua prática” 

(BECKER, 1988, p. 108). 

Assim compreendido, o território é uma das aderências que unem o 

indivíduo e os grupos sociais ao espaço. Contudo, como nos adverte Santos (1999, 

p. 08), “o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o 

território em si”. Isso permite que se possa vê-lo sob diversos olhares, uma vez que 

ele se coloca em várias escalas: regional, local, global, nacional, microterritorial. 

Aplicando essa reflexão ao Cariri Paraibano, temos a compreensão de 

que a essência de seu território reside na apropriação do espaço, pois desde o início 

de seu processo de ocupação foi socialmente produzido tornando-se base material 

indispensável ao estabelecimento e à reprodução do poder. Como conseqüência, 

foram estabelecidas relações sociais fundamentadas em dimensões políticas (poder 

e dominação) e culturais (crenças, tradições, religiões etc.), que se reproduziram ao 

longo do tempo como marcas de uma territorialidade, isto é, de um “conjunto de 

práticas e expressões materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e 

a permanência de um dado território por um agente social, o Estado, os diferentes 

grupos sociais e as empresas” (CORRÊA, 1994, p. 251-252). 

Nessa linha de raciocínio, é no município, como fragmento de uma 

região, que as estratégias de dominação são mais nítidas e o poder se exercita de 
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vários modos: controle da gestão pública, captação e distribuição de recursos, 

práticas assistencialistas, leis orgânicas, planos e diretrizes. Todavia, essa 

fragmentação na sua negação, isto é, no processo dialético, produz o território do 

Cariri Paraibano. Isso se explica pela existência de grupos que dominam, que se 

apropriam desse espaço e, dessa forma, constroem o território, embora também 

fragmentado como ficou claro por meio do quadro apresentado anteriormente, o qual 

nos mostra as famílias que exercem o poder no Cariri Paraibano, mesmo com base 

municipal. 

Penetrar em territórios que apresentam tais características é se expor 

às conseqüências da luta no e pelo poder7; é estar frente-a-frente com antagonismos 

e práticas políticas conservadoras e arcaicas, além de descasos na gestão 

municipal. Este foi um dos desafios assumidos ao escolhermos como temática de 

estudo relações de poder, fragmentação e gestão do território. 

 

1.3 Poder e reprodução dos grupos políticos locais 

 

Sabemos que normalmente o poder é visto a partir das dimensões 

econômica e política, que moldam a sociedade. Nas Ciências Humanas, 

notadamente na Geografia, as relações de poder são analisadas tendo como 

referência as práticas de apropriação do território. Desse modo, o território pode ser 

visto como lócus de ação, do poder, uma arena de conflitos e campo de ação das 

diferentes esferas decisórias da política. Assim sendo, há o entendimento de que o 

                                                           
7 Durante o processo de coleta de dados primários, houve dificuldades em realizar algumas 
entrevistas no município de Monteiro, porque o autor deste estudo usava uma camiseta de cor 
amarela e foi considerado por algumas autoridades e por membros da comunidade como um possível 
“espião” do candidato ao cargo de prefeito do partido de oposição, que fazia uso da cor amarela em 
seus panfletos, adesivos, bandeiras etc. Esse fato é um exemplo de que, mesmo na maior cidade do 
Cariri Paraibano, o controle e o conservadorismo da prática política se faz presente de forma intensa. 
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poder, como capacidade de decidir, de fazer com que as coisas aconteçam, exerce-

se sobre porções do território, sendo adaptado às circunstâncias históricas, nas 

quais as estruturas de poder e os estilos de liderança são condicionados pela 

natureza das tensões existentes. 

Segundo Poulantzas (1985), o poder deve ser interpretado como a 

capacidade que tem uma classe social (ou de determinadas classes sociais) de 

conquistar seus interesses específicos. Ainda de acordo com o pensamento desse 

autor, o poder de uma classe significa, de início, seu lugar objetivo nas relações 

econômicas, políticas e ideológicas, isto é, envolve relações desiguais de 

dominação/subordinação. Noutras palavras, o poder supõe a existência de uma 

bipolaridade na qual é possível identificar aqueles que exercem o poder e aqueles 

sobre quem o poder é exercido, expressando, assim, uma relação de dominação. 

Ao analisar as estruturas e o funcionamento da dominação, Weber (1999, 

p.187-188) afirma que “a dominação é um caso especial de poder [...], isto é, de 

possibilidades de impor ao comportamento de terceiros a vontade própria”. Insistindo 

nesse enfoque, Weber (1999, p. 191) explicita que a dominação 

 
é uma situação de fato, em que a vontade manifesta (mandado) do 
dominador ou dos dominadores que influencia as ações de outras 
pessoas (do dominado ou dos dominados) e de fato as influencia de 
tal modo que estas ações, num grau socialmente relevante, se 
realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo 
do mando a máxima de suas ações (obediência). 
 

Para esse autor, todas as áreas da ação social, sem exceção, 

mostram-se profundamente influenciadas por complexos de dominação e, portanto, 

de poder. Sendo assim, o poder é derivado da interação de todas as forças, da 

apropriação de todos os recursos de que dispõe um dado espaço, da capacidade 
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intelectual e material, da totalidade de meios econômicos, políticos, sociais e 

ideológicos, que possa reunir uma dada sociedade ao longo de sua história. 

Embora a relação entre território e poder seja histórica, reconhecemos 

que não se deve perder de vista a realidade conjuntural em que ela se processa. 

Foucault (1979), ao estudar a multidimensionalidade do poder, chama a atenção 

para o fato de que o poder está em todo lugar, pois ele tem como ponto de partida 

toda espécie de relação. Segundo essa concepção, há uma multidimensionalidade 

do poder, ou seja, não há apenas uma fonte, mas várias fontes de onde ele provém. 

Essa multiplicidade de fontes diz respeito ao Estado, às instituições sociais como 

partidos políticos, escolas, igrejas e associações, e, sobretudo, ao indivíduo como 

ser social. 

Embora trabalhando outro universo – o poder como representação de 

grupo – Arendt (1985, p. 24) leva-nos a perceber que a realização do poder 

pressupõe a superação de uma força, visto que 

 
o poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um 
grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando 
dizemos que alguém está no poder estamos na realidade nos 
referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de poder, por 
um certo número de pessoas, para atuar em seu nome. 
 

Aplicando as reflexões efetuadas (até então) ao Cariri Paraibano, é 

possível dizer que a sua estrutura de poder e as relações que o envolvem foram 

construídas a partir de uma base tipicamente agropecuária – e que ainda predomina 

na totalidade dos municípios do Cariri –, em que os “donos do poder” (oligarquias, 

coronéis e poder local) se uniram para definir e fazer valer seus interesses em 

detrimento do conjunto dos interesses da sociedade local. 

Sabemos que o exercício do poder se faz não apenas pelas forças 

econômicas mas também por questões de ordem política e cultural, que se 
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expressam pelas estratégias e práticas de dominação. Sob o aspecto político, a 

questão “mais crucial é, e sempre foi, a questão de: quem governa quem? Poder, 

força, autoridade, violência – nada mais são do que palavras a indicar os meios 

pelos quais o homem governa o homem; são elas consideradas sinônimos por terem 

a mesma função” (ARENDT, 1985, p. 23). 

Nos últimos tempos, a reforma do Estado (ora em curso no Brasil) vem 

exigindo da sociedade uma atuação de forma mais organizada, gerando, assim, 

novas relações de poder permeadas por novas demandas de caráter social e 

político. Para alguns estudiosos, como Pereira (1999) e Santos Júnior (2001), a 

modernização do Estado tem sido atrelada ao processo de democratização do poder 

por meio de diversas formas de representação da sociedade nas mais variadas 

instâncias de decisão, sendo a formação de Conselhos Municipais a forma mais 

comum. 

Apesar dos avanços alcançados em determinados territórios do País, 

as estruturas tradicionais de poder, sobretudo aquelas baseadas na relação de 

dominação de grupos oligárquicos, não desapareceram por completo da cena 

política. Pelo contrário, tais relações estão se apresentando de outra maneira em 

função do próprio processo de redefinição da gestão pública propiciada pela 

Constituição brasileira de 1988, que possibilitou as descentralizações administrativas 

e fiscais, devolvendo poderes aos estados e municípios. 

Entretanto, a realidade tem mostrado que os novos instrumentos de 

controle por parte da sociedade, como a formação de Conselhos Municipais, não 

têm dado respostas suficientes para que se possa caracterizar um verdadeiro 

processo de democratização do poder em diversas regiões, como é o caso do Cariri 

Paraibano. 
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Convém pensar que se, por um lado, passou a existir outra relação 

entre o Estado e a Sociedade com a emergência de um novo modelo de 

organização social, que tem por base uma maior interação entre governo e 

sociedade no contexto das transformações sociais e econômicas, favorecendo a 

atuação de organizações representativas de determinadas categorias sociais, por 

outro lado, acreditamos, também, que foram redefinidas as relações de poder até 

então vigentes, uma vez que as formas de atuação das oligarquias ou dos antigos 

coronéis do sertão nordestino são balizadas por outras posturas e novos discursos, 

mesmo que esses sejam provenientes de grupos familiares que se encontram 

administrando o território municipal há mais de 10 anos. 

Estudando o coronelismo no Estado do Ceará, Lemenhe (1996, p. 114) 

faz a seguinte afirmação: 

 
A monopolização do poder local não exclui a existência de 
oposições. Segundo a literatura que trata do poder coronelístico ou 
oligárquico no Brasil, ao domínio exercido por uma família 
contrapunham-se outros grupos familiares e/ou fração dissidente da 
família dominante”. 
 

Aplicando essas reflexões à região estudada, acreditamos não haver 

contraposições de fundo entre tais grupos, em função da prática política por eles 

utilizada. 

Sabemos que, de um modo geral, no Brasil, grupos políticos familiares 

vêm, aos poucos, perdendo o prestígio que tinham no passado. Também é certo 

que, apesar desse declínio, algumas famílias mais tradicionais ainda controlam o 

poder político local, principalmente no semi-árido do Nordeste brasileiro. Mesmo 

porque, nesse território, onde está inserida a região do Cariri Paraibano, a política 

partidária vigente em alguns municípios está ancorada em torno de lideranças que 

atuam por meio de grupos e amizades políticas, redes de parentesco, e de 
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identidades territoriais. Esses aspectos vão se constituir nos principais elementos de 

mobilização política que permeiam as estruturas formais de poder, tais como os 

partidos políticos, a burocracia local e as instâncias decisórias.  

Na literatura que trata de questões inerentes às relações de poder, 

vistas como tradicionais, referenciadas aos espaços municipal e estadual, 

encontramos, mesmo com diferentes argumentos, concepções teóricas que 

procuram mostrar que o exercício personalístico do poder se estabelece e se 

desenvolve numa ordem econômica, na qual predominam as atividades de base 

agrária sobre as quais oligarcas e coronéis vão se constituir nos principais atores 

políticos. Dentre os autores que realizaram trabalhos nessa direção, destacamos: 

Carone (1970), Faoro (1975), Queiroz (1989), Leal (1978), Carvalho (1987) e 

Bursztyn (1984 e 1990). 

Tratando especificamente da região Nordeste do Brasil, Carvalho 

(1987) e Bursztyn (1984 e 1990) apresentam uma densa reflexão sobre a questão 

do poder político e a utilização de práticas tradicionais do exercício do poder nessa 

região. Para esses autores, a função de legitimação é o princípio fundante para o 

entendimento dos porquês da permanência de estruturas tradicionais de poder. 

Bursztyn (1984) argumenta que a natureza autoritária do Estado brasileiro expressa 

por meio da centralização progressiva do poder no País (principalmente de 1964 à 

promulgação da Constituição de 1988) contraditoriamente enfraquece o poder local 

e simultaneamente concorre para a sobrevivência das práticas clientelísticas, em 

virtude de o Estado autoritário necessitar de apoio para se legitimar. Para esse 

autor, 

 
a estratégia adotada pelo Estado representa ao mesmo tempo um 
mecanismo de reforço dos coronéis. Ou melhor, trata-se de um 
processo simultâneo em que o Estado inviabiliza parcialmente o 
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coronelismo ao mesmo tempo em que uma parcela dos coronéis 
sobrevive, graças e apesar do Estado (BURSZTYN, 1984, p. 30). 
 

Das palavras desse autor, depreendemos que a sobrevivência das 

tradicionais formas de poder existentes na região Nordeste do Brasil se deve, 

portanto, ao papel que foi exercido pela oligarquia regional na legitimação do poder 

central8. Assim, devido à posição que ocupavam no bloco de poder, agora centrado 

no grande capital, as oligarquias locais ofereciam lealdade ao poder central em troca 

da manutenção de seus interesses, tais como: acesso às verbas federais, 

manutenção de políticas de combate às secas, monopólio da propriedade fundiária e 

indicações de familiares e amigos para cargos públicos. Práticas e interesses como 

esses ainda são amplamente utilizados como mecanismos na reprodução do poder 

político na região em estudo. 

Em alguns municípios pesquisados, são inúmeros os casos de domínio 

político e revezamento nos cargos públicos por membros de uma mesma família há 

décadas (Quadro 02). A participação direta de seus membros, a concessão de 

vantagens materiais e simbólicas – como meio de assegurar lealdades –, a 

mercantilização do voto e a utilização de valores afetivos se constituem em 

elementos de mobilização política que circundam as relações formais de poder. 

 

 

                                                           
8 No Cariri Paraibano, a vitória dos candidatos da Aliança Renovadora Nacional (Arena) nas 
sucessivas eleições para prefeito, na vigência do regime militar, é uma prova evidente desse 
processo.Convém observarmos os seguintes números: nas eleições de 1966, praticamente todos os 
prefeitos eleitos pertenciam à Arena. Nas eleições de 1968, que ocorreram em apenas dez 
municípios da região, oito prefeitos filiados à Arena foram eleitos. Em 1969/1970, foram realizadas 
eleições em apenas sete municípios e todos os prefeitos eleitos pertenciam à Arena. Em 1972, 
ocorreram eleições para prefeito nos dezessete municípios que compunham a região àquela época, 
sendo eleitos treze da Arena. Nas eleições de 1976, dos dezessete prefeitos eleitos, quatorze faziam 
parte da Arena. Por fim, nas eleições de 1982, época em que ainda predominava o bipartidarismo,  
Embora os partidos tivessem mudado a nomenclatura, dos dezessete prefeitos eleitos, quinze 
pertenciam ao PDS (Partido Democrático Social), ex-Arena. 
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Cargos Família Municípios Ano da eleição 
Vice-prefeito 

Prefeito 
Prefeito 
Prefeito 
Prefeito 

Prefeito e Vice-prefeito 
Vice-prefeito 

Prefeito 

 
 
 

Pinto 

 
 
 

Barra de São Miguel 

1966 
1969 
1976 
1888 
1992 
1996 
2000 
2004 

Prefeito 
Vice-prefeito 

Prefeito e Vice-prefeito 
Prefeito 
Prefeito 
Prefeito 

Vice-prefeito 
Prefeito e Vice-prefeito 

Prefeito 

 
 
 
 

Chaves 

 
 
 
 

Camalaú 

1960 
1966 
1976 
1982 
1988 
1992 
1996 
2000 
2004 

Vice-prefeito 
Prefeito e Vice-prefeito 

Prefeito 
Prefeito 

 
 

Ayres (Aires) de 
Queiroz 

1959 
1963 
1972 
1988 

Prefeito 
Prefeito 

Prefeito e Vice-prefeito 
Prefeito 

Prefeito e Vice-prefeito 
Prefeito e Vice-prefeito 

Prefeito 

 
 
 

Farias/Farias Aires 

 
 
 
 
 

Cabaceiras 
1968 
1976 
1982 
1992 
1996 
2000 
2004 

Vice 
Prefeito 

Vice 
Vice 

Prefeito 

 
 

Vilar 

1947 
1951 
1968 
1972 
1976 

Prefeito 
Vice 

Prefeito 
Prefeito e Vice-prefeito 

Prefeito 
Vice 

Prefeito e Vice-prefeito 
Prefeito 

Prefeito e Vice-prefeito 
Prefeito e Vice-prefeito 

 
 
 
 

Farias 

 
 
 
 
 
 

Taperoá 
1947 
1951 
1955 
1963 
1972 
1976 
1988 
1992 
1996 
2000 

Fonte: Arquivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (2005). 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva. 
 

Quadro 02 – Cariri Paraibano: Cargos de prefeito e de vice-prefeito ocupados por 
grupos familiares (1947 – 2004) 

 

Os dados contidos no quadro 02 não expressam a realidade apenas 

desses municípios. Com a pesquisa de campo, constatamos que a fragmentação 

territorial ocorrida no Cariri Paraibano permitiu que determinados grupos políticos 

familiares, que governaram municípios de origem – São João do Cariri e São José 
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dos Cordeiros –, se reproduzissem como tal para atuar politicamente em novos 

municípios. É o caso das famílias Ferreira, em Caraúbas e Caluête, em Parari. No 

caso de Caraúbas, o atual prefeito, José Gomes Ferreira, reeleito em outubro de 

2004, já havia sido prefeito de São João do Cariri em duas ocasiões (1982 e 1992). 

Quanto a Parari, Jairo Caluête, eleito prefeito em 1996 e em 2000, também se 

elegeu duas vezes para o cargo de vice-prefeito (1972 e 1982) e uma vez para o 

cargo de prefeito (1988) do município de São José dos Cordeiros. 

Diante de tal realidade, em que se mostram indícios expressivos do 

monopólio do poder, os direitos sociais ficam comprometidos e ameaçados. Por isso, 

entendemos que a defesa da cidadania, da probidade na condução da política, da 

justiça social, da participação da comunidade na gestão e a distinção entre o privado 

e o público – idéias básicas que estiveram presentes nas falas dos gestores dos 

municípios pesquisados –, parecem, em alguns casos, caminhar no sentido oposto 

das práticas, que podem ser, de um modo geral, caracterizadas como tradicionais, 

vez que a patrimonialização do poder está orientada por interesses materiais, tal 

como define Weber (1999). 

Ao tratar da dominação patrimonial, poder legitimado pela tradição de 

modo pessoal, esse autor destaca elementos constitutivos do processo de 

reprodução tradicional do poder, tais como presença e autoridade no território de 

domínio e ocupação de postos mais importantes por parentes ou correligionários. 

Com isso, a dominação assume o caráter de poder pessoal e se circunscreve a um 

território. 

Colocando sob esse enfoque o Cariri Paraibano, é possível inferir que 

a lógica de reprodução do poder político parece ser revestida de uma maior 

complexidade, pois tem sido construída em redes invisíveis de estratégias em 
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consonância com a cultura política e as estruturas locais. Daí, a longa permanência 

de determinados grupos políticos no poder, sendo essa lastreada na acumulação de 

diferentes formas de capital: político, econômico e simbólico. 

Como expressão dessas redes invisíveis, a constante mudança de 

partidos políticos é peça vital tanto na reprodução do poder local quanto na de 

grupos políticos de âmbito estadual que atuam na região. Além disso, esse vai e 

vem de siglas partidárias se constitui num mecanismo adotado por muitos políticos 

para apresentarem aos eleitores um discurso renovado, um discurso da mudança. A 

partir dos dados obtidos com a pesquisa, verificamos que entre os prefeitos 

entrevistados, 81,82% mudaram de partido após a eleição de 2000. Convém 

acrescentar que a troca de partidos também se faz presente entre os vereadores 

entrevistados, já que 63,64% também afirmaram ter mudado de partido. 

Dentre os motivos apresentados por prefeitos e vereadores para 

justificarem a mudança para outra sigla partidária, destacam-se: 

 amizade e influência de deputados eleitos como representantes da 

região, e que também mudaram de partido; 

 identificação político-ideológica existente em outro partido; 

 conveniências políticas para viabilizar coligações; 

 expulsão do partido porque votou contra o grupo liderado à época 

pelo atual governador do Estado; 

 acomodação do grupo político que comanda as ações políticas na 

região; 

 necessidade de ingressar numa legenda mais forte que garanta a 

eleição em futuras disputas políticas. 
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Os argumentos apresentados pelos prefeitos entrevistados evidenciam 

a fragilidade dos partidos políticos, que se configura ora pela infidelidade partidária 

(já que pertencer a um partido significa atender aos seus próprios interesses ou do 

grupo de que faz parte), ora pela inexistência de um conteúdo ideológico capaz de 

assegurar a reprodução do próprio partido. Assim sendo, concordamos com a fala 

de um dos entrevistados quando afirma que “a fidelidade partidária inexiste. Os 

partidos funcionam como oligarquias na medida em que as decisões nacionais não 

são, às vezes, respeitadas no âmbito municipal” (Entrevistado 01, Presidente de 

Câmara de Vereadores). 

Se uma significante parcela dos entrevistados, no caso prefeitos e 

vereadores, admitem que não há fidelidade partidária, que a opção partidária ocorre 

por conveniências políticas e não por ideologia, o que esperar, do ponto de vista 

político, de um eleitorado que vem sendo submetido historicamente a práticas de 

controle sobre a sociedade, produtoras da dominação, da exclusão, da pobreza, da 

ausência de cidadania? Diante do que foi constatado a partir das análises das 

entrevistas, a nossa compreensão é a de que a formação de uma conscientização 

política que seja capaz de negar determinadas práticas políticas – sobretudo 

aquelas que estão vinculadas a mecanismos de controle dos votos – ainda é uma 

realidade distante na região em estudo. 

Essa afirmação é corroborada por parte da maioria dos entrevistados 

ao reconhecerem que na região do Cariri Paraibano ainda predominam velhas 

práticas eleitoreiras, por meio das quais tanto políticos como eleitores se 

“beneficiam” da situação social e econômica, do controle social e, principalmente, da 

incipiente conscientização política. Questionados sobre os fatores que mais exercem 

influência no comportamento do eleitorado, prefeitos e vereadores nos deram os 
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seguintes depoimentos: “Tem uma parcela que vota nas famílias; outra, por serem 

partidários; outros, por interesse; e alguns, pelo reconhecimento do trabalho que foi 

realizado” (Entrevistado 02). “O clientelismo e a troca de favores são os mais fortes” 

(Entrevistado 03). “A liderança e o poder político do prefeito. Para onde ele sinalizar, 

o povo obedece e segue suas orientações” (Entrevistado 04). “Infelizmente, o lado 

financeiro, prevalecendo os que têm poderes devido à compra dos votos. 

Particularmente, sou contra esse procedimento. São poucos, mas tem uma minoria 

que observa o político que trabalha pela comunidade” (Entrevistado 05). “A condição 

financeira, o que dificulta a emergência de novas lideranças políticas” (Entrevistado 

06). 

A fragilidade dos partidos e o controle político familiar podem então ser 

entendidos como instrumentos fundamentais na reprodução do poder no Cariri 

Paraibano. Reafirmando esse mecanismo de controle, destacamos o quadro de 

referência do processo de criação de municípios no Cariri Paraibano (Quadro 03), 

em 1994, cujos deputados estaduais Roberto Pedro Medeiros e Carlos Marques 

Dunga podem ser considerados os principais articuladores do último festival 

emancipatório na região. Vale ressaltar que os referidos deputados têm na região as 

suas bases de sustentação política: o primeiro é irmão de Paulo Romero Medeiros e 

de Valter Marcone Medeiros, prefeitos reeleitos nas eleições de 03 de outubro de 

2004, respectivamente, nos municípios de São José dos Cordeiros e São João do 

Cariri; o segundo é pai de Carlos Marques Castro Júnior, ex-prefeito de Alcantil 

(1997 a 2004) e ex-presidente da Amcap, e de Carlos José Castro Marques, atual 

prefeito do município de Boqueirão. 

 

 
 



 67

 
 

Deputados Estaduais 
 

Município Número do 
Processo 

Presidente da Assembléia 
Legislativa 

Roberto Pedro Medeiros 
Antonio Quirino de Moura 
Severino Judivan Cabral 
Múcio Wanderley Sátyro 
Severino Ramalho Leite 

 
 

Alcantil 

 
 

170/91 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Roberto Pedro Medeiros 
Egídio da Silva Madruga 
Múcio Wanderley Sátyro 
Aloysio Pereira de Lima 
Gilvan da Silva Freire 

 
 

Amparo 

 
 

217/91 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Roberto Pedro Medeiros Antonio 
Ivo de Medeiros 

Egídio da Silva Madruga 
Múcio Wanderley Sátyro 

José Lacerda Neto. 

 
 

Assunção 

 
 

403/93 

 
 

Gilvan da Silva Freire 

Roberto Pedro Medeiros 
Antonio Quirino de Moura 
Severino Judivan Cabral 
Múcio Wanderley Sátyro 
Severino Ramalho Leite 

 
 

Barra de Santana 

 
 

170/91C 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Roberto Pedro Medeiros 
Antonio Quirino de Moura 
Severino Judivan Cabral 
Múcio Wanderley Sátyro 
Severino Ramalho Leite 

 
 

Caturité 

 
 

170/91B 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Roberto Pedro Medeiros 
Álvaro Gaudêncio Neto 
Antonio Ivo de Medeiros 
Pedro Adelson Guedes 
Carlos Marques Dunga 

 
 

Caraúbas 

 
 

390/93 

 
 

Gilvan da Silva Freire 

Roberto Pedro Medeiros 
Álvaro Gaudêncio Neto 
Aécio Pereira de Lima 
Pedro Adelson Guedes 
Carlos Marques Dunga 

 
 

Coxixola 

 
 

384/93 

 
 

Gilvan da Silva Freire 

Roberto Pedro Medeiros 
Álvaro Gaudêncio Neto 
Antonio Ivo de Medeiros 
Pedro Adelson Guedes 
Carlos Marques Dunga 

 
 

Parari 

 
 

391/93 

 
 

Gilvan da Silva Freire 

Roberto Pedro Medeiros 
Antonio Quirino de Moura 
Severino Judivan Cabral 
Múcio Wanderley Sátyro 
Severino Ramalho Leite 

 
 

Riacho de Santo 
Antônio 

 
 

170/91A 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Roberto Pedro Medeiros 
Álvaro Gaudêncio Neto 
Aécio Pereira de Lima 
Pedro Adelson Guedes 
Carlos Marques Dunga 

 
 

Santo André 
 

 
 

173/91 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Gilbran Asfora 
Tarcisio Marcelo 
Gervásio Maia 

Gilvan da Silva Freire 
Arnóbio Alves Viana 

 
 

São Domingos do 
Cariri 

 
 

157/91 

 
 

Carlos Marques Dunga 

Nilo Feitosa 
Pedro Adelson Guedes 

Gervásio Maia 
Arnóbio Alves Viana 
João Bosco Carneiro 

 
 

Zabelê 

 
 

386/93 

 
 

Gilvan da Silva Freire 

Fonte: Arquivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (2005). 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva. 
 

Quadro 03 – Cariri Paraibano: relação nominal dos Deputados Estaduais que 
subscreveram requerimento para início do processo de criação de novos 

municípios na região 
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Frente aos casos mencionados, que ilustram o controle e a reprodução 

do poder local nessa região, temos a convicção de que muito pouco mudou quanto 

aos instrumentos mediadores dessas relações. Nesse processo envolto de 

complexidade e de contradições, presentes nos renovados discursos de gestores 

públicos municipais, o cargo político permanece revestido de importância, sobretudo 

quando se trata de fragmentos regionais caracterizados por estruturas e práticas 

políticas arcaicas herdadas do passado e, principalmente, pela estagnação 

econômica dos municípios que têm nas políticas públicas um instrumento político 

fundamental. 

Assim, se em um passado não muito distante a propriedade da terra 

era (embora continue sendo importante) o principal elemento que dava poder político 

a determinados grupos familiares, atualmente é o controle das políticas públicas 

implementadas pelos governos federal, estadual ou municipal que se sobressai 

também como intermediador, mantenedor e reprodutor do poder em sua dimensão 

política. 

A nosso ver, essa mudança deve-se muito mais aos mecanismos 

institucionais legais que foram viabilizados com a promulgação da Constituição de 

1988. Para se moldarem à nova realidade institucional do País, os discursos foram 

renovados e adquiriram outras feições, outros fundamentos. Não raro, deparamo-

nos com discursos que faziam alusão à prática participativa, à descentralização nas 

ações municipais ou, então, estão embebidos de preocupações com a pobreza, com 

o meio ecológico e com a sustentabilidade. Este estudo, no entanto, revelou que na 

maioria dos municípios pesquisados continua presente a essência do discurso do 

passado, do atraso. 
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Como já demos a conhecer, a estrutura de poder que foi construída no 

Cariri Paraibano é bastante complexa. Em dado momento, são as novas práticas 

sociais e políticas que mantêm e reproduzem essa estrutura; em outro, são as 

práticas tradicionais que se apresentam como pilares de sustentação e ao mesmo 

tempo motor da reprodução social. No entanto, o que se faz claro nesse universo 

dialético é a relação existente entre o poder e o território. O caráter histórico dessa 

relação impõe-nos a construção de um quadro de referência que nos permite 

compreender como as relações que constituem essa estrutura de poder foram se 

constituindo historicamente. Daí o porquê do resgate da formação territorial do Cariri 

Paraibano que permeará as linhas do capítulo subseqüente deste trabalho. 
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Legenda: 
 

31 – Casario antigo (São João do Cariri, julho de 2004). 

32 – Igreja de São Pedro (Caraúbas, novembro de 2004). 

33 – Rua 04 de julho (centro da cidade de Cabaceiras, novembro de 2004). 

34 – Vista panorâmica da cidade de Caraúbas (Caraúbas, novembro de 2004). 

35 – Unidade têxtil desativada e em estado de abandono (Taperoá, agosto de 2004). 

36 – Pôr-do-Sol na zona rural (São Sebastião do Umbuzeiro, julho de 2004). 

37 – Criação de caprinos (Fazenda Forno, São Sebastião do Umbuzeiro, julho de 2004). 

38 – Prédio da Cadeia pública (Taperoá, agosto de 2004). 

39 – Cruzeiro da menina – Santuário de Josefa “a menina mártir” (Cabaceiras, novembro de 

2004). 

40 – Uma das moradias mais antigas da cidade de Taperoá. Rua 15 de novembro, antiga rua 

chã da bala (Taperoá, agosto de 2004). 

41 – Procissão de São Sebastião (São Sebastião do Umbuzeiro, janeiro de 2006). 

42 – Entrada da cidade de Taperoá (Taperoá, agosto de 2004). 

43 – Estátua que simboliza um dos principais eventos culturais do município de Zabelê: a 

corrida de asno (Zabelê, julho de 2004). 

44 – Morador da cidade de Prata conduzindo latas d’água para abastecimento de sua residência 

(Prata, junho de 2004). 

45 – Visão panorâmica do açude de São Domingos (São Domingos do Cariri, novembro de 

2004). 
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Capítulo 2 
 

Nas trilhas da formação socioterritorial do Cariri Paraibano 

 

Desiludidos nos seus anseios e sem a certeza, na maioria das vezes, 

dos caminhos a trilhar, os habitantes da região do Cariri Paraibano procuram 

despertar de um pesadelo que os torne refeitos da herança do atraso, da 

estagnação econômica e dos baixíssimos indicadores sociais, que estigmatizam a 

região como uma das mais pobres do Nordeste brasileiro. Embora, ao longo do 

tempo, tenham sido implementadas diversas políticas públicas, até então incapazes 

de solucionar seus problemas estruturais, a região do Cariri Paraibano continua com 

esse estigma que machuca e fere seus “guerreiros”, como espinhos de vegetação da 

caatinga, e ainda os impulsiona a tomar o “último pau-de-arara”, como nos versos 

cantados e popularizados por Luiz Gonzaga. 

Ao estudar essa região, fatores indicativos de sua diversidade 

geoecológica logo aparecem. Esses dizem respeito aos elementos de seu quadro 

natural, aos equipamentos e aos serviços oferecidos à população local, à extensão 

territorial dos municípios, aos usos do território, à distribuição espacial da população, 

às gestões municipais permeadas por traços patrimonialistas e clientelistas, dentre 

outros. 

A existência de uma organização socioterritorial desigual na região do 

Cariri Paraibano está atrelada a uma divisão social e territorial do trabalho, que foi 

sendo construída ao longo do processo histórico de formação territorial. Nesse 

processo, estão envolvidas questões estruturais de diversas ordens: social, política, 
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econômica, ambiental, geográfica, ecológica e cultural, que interferem diretamente 

nas condições de vida dos diversos grupos sociais que habitam seus diferentes 

municípios. 

Todo esse quadro de referência motiva-nos a compreender esta região, 

bem como os processos que foram sendo estabelecidos temporalmente na 

construção de seu território. Para tal, procuramos analisar, a seguir, o contexto 

histórico de sua formação territorial e as contradições que se fizeram presentes na 

região, que foi berço da nação Kariri. 

Além de estudar o processo histórico de organização socioterritorial da 

região, procuramos explicar, a partir do resgate do passado, como as relações de 

poder aí existentes foram sendo produzidas e reproduzidas a ponto de se 

constituírem em entraves aos processos de desenvolvimento socioterritorial e de 

participação política. É, portanto, em torno desse contexto geohistórico que se 

desenvolvem as discussões a seguir. 

 

2.1 Bases para a construção do território 

 

Sabemos que as intervenções humanas acontecem de maneira 

diferenciada no tempo e no espaço. No Nordeste brasileiro, particularmente na 

Paraíba, o processo de ocupação territorial deu-se em direções diferentes, segundo 

as atividades econômicas desenvolvidas em cada época, ao longo dos séculos XVI, 

XVII e XVIII (mapa 03), em grande parte desencadeado pela estrutura mercantil de 

produção estabelecida pela colonização portuguesa no território brasileiro. Sendo 

assim, as atividades econômicas desenvolvidas nesse período estavam atreladas 

aos interesses mercantilistas de Portugal, destacando-se a produção açucareira na 
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área litorânea, que permitia a articulação do Nordeste brasileiro com o mercado 

internacional, e a pecuária como atividade econômica complementar e subsidiária à 

região canavieira. 

 
Fonte: Melo e Rodriguez, 2003. 
 

Mapa 03 – Ocupação do território paraibano nos séculos XVI, XVII e XVIII. 
 

Observando o mapa, podemos constatar que o processo de ocupação 

do território paraibano ocorreu em diversas temporalidades, fazendo com que aos 

poucos fosse desvelada uma outra Paraíba, diferente daquela conhecida, até então, 

por meio de relatos como o de Elias Herckman na obra Descrição Geral da 

Capitania da Parahyba, escrita em 1639. De uma imagem associada a uma região 

fértil (a litorânea), onde tudo poderia ser cultivado, passamos, a partir de outros 

relatos de conquistadores, a considerações relacionadas aos espaços semi-áridos, 

como é o caso do Cariri Paraibano. 

Ao longo do processo de conquista do território, como porção do 

espaço apropriada por relações de poder (SOUZA, 1995) e de sua ocupação, as 
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resistências, os massacres e os conflitos foram, segundo a historiografia, intensos, 

como atesta Almeida (1978, p. 59-60), que, ao abordar a questão do extermínio das 

tribos indígenas durante o período de ocupação portuguesa, nos dá o seguinte 

depoimento: 

 
Rios de sangue correram nos sertões do Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Ceará para repressão do gentio rebelde. Era preciso 
exterminá-lo, conforme pensara o governo, como medida de limpeza 
para povoamento do solo. 
 

À medida que o conflito se estendia, os índios iam sendo expropriados 

de suas terras e os colonizadores gradativamente iam ocupando o território. Isso 

expressa uma luta desigual e desleal, na medida em que os conquistadores 

exerceram o poder de domínio do território, ao aniquilarem o obstáculo constituído 

pelos indígenas, que os conquistadores “venderam, aldearam ou mataram, conforme 

a índole das tribos e circunstâncias da prisão” (MARIZ, 1980, p. 42). 

Nesse contexto, ao longo dos séculos XVII e XVIII, transcorreu a 

ocupação do Cariri Paraibano, sendo essa atrelada à expansão da atividade 

pecuária. Nessa região, a família Oliveira Ledo pode ser considerada como a 

responsável pela conquista e pela ocupação territorial, como é ressaltado por 

Terceiro Neto (2002) ao estudar o processo histórico de formação territorial do 

município de Taperoá. Segundo esse autor, 

 
os irmãos Antônio e Custódio vieram da Bahia e apossaram-se, 
juntamente com Constantino de Oliveira Ledo, Luís Albernaz, 
Francisco de Oliveira, Bárbara de Oliveira, Maria Barbosa Barradas 
e o alferes Sebastião Barbosa de Almeida, de trinta léguas de terras 
ao longo do rio Paraíba, por doze de largura, partindo do Cariri para 
o Sertão. A sesmaria foi por eles requerida em 1665, ao Conde de 
Óbidos, que era governador geral do Brasil (TERCEIRO NETO, 
2002, p. 17). 
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Analisando a presença de Antonio de Oliveira Ledo na região em 

estudo, Aquino (1991, p. 25) ressalta que ele “parece ter sido o primeiro sertanista a 

se estabelecer na caatinga paraibana”, uma vez que, em companhia do seu irmão, 

Custódio de Oliveira Ledo, e do seu sobrinho, Teodósio de Oliveira Ledo, fundou o 

primeiro núcleo colonial do Cariri, o arraial do Boqueirão, na serra do Cornoió, local 

onde hoje é a cidade de Cabaceiras, como justifica Aquino (1991, p. 29): 

 
Coriolano Medeiros fez uma insinuação quando se refere a 
Boqueirão, sempre tido como originário de uma aldeia indígena, 
como centro de operações sertanistas: ‘As entradas tiveram suas 
bases de operações em Boqueirão, povoado atual do município de 
Cabaceiras, e daí seguiram abrindo a chicote, a tiros, a punhos, 
caminhos entre os selvagens, entre si entregues a constantes lutas’.  
 

Pensamento similar tem Seixas (1975), na obra Pesquisas para a 

história do sertão da Paraíba, quando destaca Boqueirão de Cabaceiras como o 

primeiro núcleo colonial do Cariri, tendo sido instalado em 1670, por um português 

de nome Antonio de Oliveira, que procurava terras para criar gado. Com isso, estava 

aberta, portanto, a porta para o início do processo de ocupação do Cariri, onde 

cobiça, genocídio, conflitos, lendas e mitos se confundem com a própria história da 

região. 

Às margens dos caminhos percorridos por membros da família Oliveira 

Ledo, sobretudo por Teodósio, foram fundados arraiais e fazendas, deixando, assim, 

as marcas, os sinais de suas posses, bem como intensificando as reações indígenas 

à ação conquistadora desenvolvida por eles. Essa ação conquistadora e, ao mesmo 

tempo, exterminadora por parte de membros da família Oliveira Ledo era relevada 

pelos governantes locais, os capitães-mores. 
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Ao tratar da forma como esse processo de conquista territorial atingiu 

os povos que habitavam o Cariri Paraibano, Rietveld e Silva (1996, p. 25) 

consideram que 

o fato de terem sido descobertos pelos conquistadores constituiu-se 
em uma tragédia de grandes proporções, uma vez que a sua cobiça 
e avidez foi imensa e não tinha limites: tudo o que tinha de valor era 
alvo de seus interesses, até [principalmente] as próprias terras 
(grifo nosso). 

Atendendo aos interesses do governo português na conquista e 

domínio do território brasileiro, os governantes locais agiam segundo as ordens da 

Coroa Portuguesa. Entretanto, os excessos de perversidades e matanças 

incontroladas de indígenas eram, às vezes, reprovados pelo Reino, como nos 

mostra Pinto (1977), ao comentar sobre o conteúdo de duas Cartas Régias, escritas 

em Lisboa em 16 de setembro de 1699 e em 26 de junho de 1709, na sua obra 

Datas e notas para a história da Paraíba, escrita em 1908. 

Consideramos que as cartas mencionadas são esclarecedoras quanto 

à forma perversa pela qual se deu o processo inicial de formação do território 

paraibano, o que implica, a nosso ver, o estabelecimento das primeiras relações de 

poder decorrentes de interesses mercantilistas, vez que aquelas existentes até então 

se consolidavam entre os grupos indígenas locais. Como pode ser atestado na 

correspondência apresentada por Pinto (1977, p. 94), o Rei de Portugal condena os 

massacres às tribos indígenas: 

 
Capitão mor da Parahyba. Eu El Rey, vos envio m. saudar.  
Havendo visto a carta que me destes do bom sucesso que se teve 
na Campanha com os indios nossos inimigos nos certões do districto 
das Piranhas e Pinhancó em que o Capitão mor dellas Theodosio de 
Oliveira Ledo se tinha havido com muito valor e desposição [...] Me 
pareceu estranhar mui severamente o que obrou Theodosio de 
Oliveira Ledo em manter a sangue frio muitos dos indios que tomou 
na guerra, porque suposto em sncia (?) era incapazes isto não, hia 
ser conveniente uzarce com elles de toda a piedade por q. o 
exemplo do rigor que com elles executou seria dar occasião a fazer 
aos mais nossos contrarios vendo a nossa impiedade; e asy se faz 
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este caso digno de um exemplar castigo e emquanto a creação do 
arrayal. Me pereceu dizervos se aprova o que nesta parte se 
assentou, pois se entende que se escolheria o que tivesse por mais 
conveniente. 
 

Se, por um lado, os habitantes nativos expressavam a sua 

agressividade por meio de conflitos que colocariam em xeque a posse definitiva do 

território, por outro lado, também se verificava uma mudança de posicionamento do 

soberano ao recomendar exatamente o que condenara anteriormente, como pode 

ser constatado no seguinte trecho da segunda carta destacada por Pinto (1977, p. 

98): 

 
Me pareceo ordenarvos me o mandeis ao Capitão mór Theodosio de 
Oliveira que com o gentio que tem a sua obediência, faça muito por 
repremir os damnos que intentão fazer-vos os indios levantados e 
quando entenda que a sua gente não bastará para repremir o seu 
orgulho que escreva ao Governador de Pernambuco lhe dê os 
socorros necessarios para emprehender esta guerra, para o que lhe 
ordeno mande convocar a junta em que proponha este caso, e 
achando-se ser justo esta guerra a mandará fazer pela mesma 
gente, porque se lhe ordenou, que se castigassem outros indios do 
Rio Grande e Ceará, incorporando-se esta com a do Capitão mór, 
para que juncto o poder de hum e outro se faça mais formidavel e 
mais seguro o castigo desses Indios. De que vos aviso para o teres 
assy entendido, e do que se obrar neste particular me dareis conta. 
 

Para os nativos, restava-lhes reagir contra a conquista de seus 

territórios e a ocupação destes com o estabelecimento de fazendas para o criatório. 

Na região do Cariri Paraibano, o período mais expressivo dessa resistência – que 

ficou conhecida como a Confederação dos Cariris ou Guerra dos Bárbaros (1650 – 

1720) – ocorreu na segunda metade do século XVII. 

Além do uso de práticas exterminadoras na conquista e na ocupação 

do território, leis foram utilizadas para organizar o sistema administrativo das áreas 

ocupadas e consolidar de fato esse processo. Como exemplo, temos a Carta Régia 

de 20 de janeiro de 1699, que autorizou a criação de freguesias, a escolha de juízes 
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dentre os habitantes mais ricos, bem como regulamentou a função de capitão-mor e 

a de seus auxiliares. Tais medidas favoreceram o surgimento das primeiras vilas, 

principalmente em locais onde o gado permanecia por algum período de tempo. 

Na consolidação desse processo de ocupação do território, a igreja 

desempenhou um importante papel. Essa importância diz respeito não apenas à 

presença de religiosos, como o frade capuchinho Martin de Nantes9, considerado por 

muitos historiadores como o responsável pelo aldeamento de índios Kariris, mas às 

práticas de evangelização10 que expressam a estratégia adotada pelos 

conquistadores para o controle e a domesticação das populações indígenas. 

A pacificação dos índios Kariris, ocorrida no início do século XVIII, 

possibilitou a abertura de uma ampla área a ser ocupada com o criatório bovino. Em 

face da abundância de terras, da existência de pastagens naturais e de aguadas11, 

bem como da necessidade de pouco capital para a implantação de fazendas, a 

pecuária bovina teve um rápido crescimento, contribuindo, assim, para a ocupação 

mais efetiva da região e de sua estrutura fundiária caracterizada por grandes 

propriedades rurais. 

Membros da família Oliveira Ledo, que eram donos de imensas 

extensões territoriais, permitiram ou estimularam a fixação daqueles que os seguiam 

nas áreas conquistadas, ou, simplesmente, as vendiam a interessados. Diante da 

imensa quantidade de terras obtidas por poucos, a sua posse parecia ter reduzido 

significado, como meio para obtenção de renda monetária. Isso porque encontramos 

na literatura historiográfica que retrata esse período a forma pela qual Teodósio de 

                                                           
9 Segundo Odilon (1984, p.171), Martin de Nantes foi um “frade capuchinho francês, do século XVII. 
Escreveu o livro Relation Sucante et Sincere, memória sobre sua missão no Brasil. Residiu por vários 
anos em Boqueirão de Cabaceiras, havendo quem o considere como seu fundador. Horácio de 
Almeida admite ter sido superficial sua contribuição” (grifo do autor). 
10  Essa prática, iniciada àquela época e desenvolvida ao longo do tempo, pode ser apontada como 
uma das responsáveis pela existência de um povo dócil, religioso, conformado e que aceita tudo, ou 
quase tudo, como desígnios de Deus. 
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Oliveira Ledo efetuou o pagamento de renda anual dos arrendamentos de dois sítios 

pertencentes à Casa da Torre: um ovo de foro para cada sítio (SEIXAS, 1975). 

Sendo assim, é possível dizer também que foi nesse quadro de 

referência que teve início o que denominamos hoje de luta pela terra e pelo poder. É 

nessa temporalidade que devemos buscar os motivos pela concentração de terras e 

pelo estabelecimento de determinadas relações de poder, tanto político quanto 

econômico, uma vez que estas relações fazem parte de uma conjuntura geohistórica 

que foi, ao longo do tempo, enraizando-se no âmago da sociedade local, como o 

fazem as raízes profundas das espécies da caatinga à procura de água e nutrientes 

no solo seco e pedregoso predominante na região. 

No decorrer do tempo, intensificou-se o número de pessoas que 

arrendaram, subarrendaram ou passaram a solicitar a posse de vastas extensões de 

terras, nas quais diziam ter efetivado plantações e construído currais, emergindo, 

assim, novos grupos familiares que passaram a deter tanto o poder político quanto o 

econômico, com base na concentração de terras. Dentre esses grupos familiares, 

que passaram a atuar na região em estudo, estão: os Alves Martins, em São João 

do Cariri; Pereira de Melo, em Monteiro; Ferreira Guimarães e Farias de Castro, em 

Cabaceiras; Medeiros, em São João do Tigre; e Ferreira e Neves, em São Sebastião 

do Umbuzeiro, todos eles considerados por diversos historiadores como fundadores 

desses municípios. 

As fazendas para a criação de gado efetivaram a ocupação do interior 

paraibano, particularmente do Cariri Paraibano, não apenas pela apropriação física 

do território mas, sobretudo, devido à sujeição dos habitantes nativos aos 

fazendeiros. Essa submissão teve origem na fase inicial de ocupação do Cariri em 

decorrência das práticas de dominação pautadas no uso da força, no genocídio e na 

                                                                                                                                                                                     
11 Nome atribuído a pequenos lagos existentes nos curso de rios, no período de suas secas. 
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catequização, a qual tornou dóceis e também domesticados os primeiros habitantes 

do Cariri. Esse processo de catequização mostrou-se eficaz em decorrência dos 

seguintes aspectos: 

 consolidou aglomerados humanos em torno de aldeamentos, células 

iniciais de futuras cidades; 

 favoreceu o estabelecimento das fazendas no interior; 

 permitiu o contato entre culturas e o processo de miscigenação; 

 forneceu mão-de-obra mestiça aos fazendeiros de gado, 

contribuindo para a formação de um amplo sistema cultural qualificado por Abreu 

(1975) como “civilização do couro”, que foi produzido em um quadro socioterritorial 

marcado pela pecuária como base econômica, pelo predomínio de grandes 

propriedades de terra e pela constituição de um grupo socioeconômico dominante – 

os coronéis. 

A conformação desse quadro de referência revestiu, pois, de modo 

geral, o processo de conquista, ocupação e formação territorial do Cariri Paraibano, 

uma região com base econômica e social pautada nas características de uma 

sociedade agropastoril, cujas marcas foram deixadas no território e ainda podem ser 

encontradas não apenas nas fazendas, que deram origem aos primeiros núcleos 

residenciais, mas num tipo de sociedade que se reproduz, atualmente, no urbano. É 

sobre as principais características dessa sociedade que trata o item seguinte. 

 

2.2 A sociedade agropastoril e suas principais contradições 

 

Desde o início de sua ocupação, a região do Cariri Paraibano tem se 

apresentado como importante área para a pecuária, principalmente a criação de 
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gado bovino, que, àquela época, era fundamental para abastecer o litoral açucareiro 

de carne e de animais para o trabalho nos engenhos. 

O desenvolvimento da pecuária contribuiu para a formação das vilas, 

dos pequenos núcleos “urbanos” e das grandes propriedades de terra. A existência 

de longos períodos de estiagem, a utilização de técnicas rudimentares e a utilização 

de pastos naturais demandavam a necessidade de muitos hectares para que nestes 

os animais pudessem achar alimento, dando início, então, aos domínios da pecuária 

extensiva e das grandes propriedades rurais, características ainda marcantes nos 

dias atuais. 

Embora considerando que as limitações do meio natural repercutem 

fortemente sobre as atividades econômicas desenvolvidas no Cariri Paraibano, 

restringindo o seu crescimento econômico, concordamos com Moreira (1989, p. 28), 

que, ao se referir às raízes das desigualdades socioterritoriais na Paraíba, afirma: 

“explicá-las com base principalmente nas potencialidades e/ou limitações naturais à 

produção agrícola é incorrer no risco de apreender a realidade pela sua aparência”. 

Uma insinuação de que as formas do exercício do poder vão se constituir também 

em ingredientes responsáveis pelas diversas contradições que podem ser 

identificadas na região. 

De uma maneira mais geral, a atividade agrícola no Cariri ainda 

permanece sendo predominantemente complementar à pecuária, na medida em que 

atualmente muitos cultivos restringem-se a espécies para alimentar o gado, tais 

como a leucena, a palma e o capim. A alegação é de que os cultivos de produtos 

alimentares são pouco lucrativos. Ainda assim, diversos criadores insistem nesse 

tipo porque necessitam deles como fonte de alimentação do rebanho, tendo em vista 

o restolho da plantação. 
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Assim sendo, a agricultura estabeleceu uma relação de 

complementaridade com a pecuária, o que é muito importante, vez que durante o 

período de seca, quando os rebanhos têm acesso aos restolhos, sua alimentação no 

pasto fica mais rica em nutrientes do que a existente na caatinga, por ser esta 

incapaz de suprir as necessidades dos animais nesse período de instabilidade 

climática. A nosso ver, essa complementaridade existente entre a pecuária e a 

agricultura não deve mascarar a natureza de suas relações: a atividade prioritária, 

amplamente dominante, permanece mais que nunca sendo a pecuária, que drena 

quase a totalidade dos parcos recursos contidos nos programas de financiamento ou 

de crédito bancário. Cabe ressaltar que, além da pecuária, culturas comerciais como 

o algodão e o agave desempenharam papel importante no processo de formação 

socioterritorial da região estudada.  

A partir da segunda metade do século XVIII, estimulado pelo preço do 

algodão no mercado internacional, o Cariri Paraibano, como todo o interior do 

Nordeste do Brasil, passou a produzi-lo separadamente ou em sistema de consórcio 

com os produtos agrícolas tradicionais da região (milho e feijão), o que não implicava 

a diminuição da produção de alimentos. Da mesma maneira que ocorrera com as 

culturas de subsistência, a cultura do algodão também constituía uma atividade 

complementar à pecuária. 

A demanda pelo algodão por parte dos países industrializados 

representou nova fonte de renda para os produtores que se dedicavam unicamente 

à pecuária e fez emergir internamente uma agricultura comercial que aos poucos foi 

sendo direcionada, sobretudo para o mercado externo, especialmente para atender 

às necessidades da indústria têxtil inglesa, que apresentava elevado progresso 

tecnológico.  
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A importância do cultivo do algodão no Cariri Paraibano também 

estava relacionada com a origem de uma indústria que podemos denominar de 

beneficiamento doméstico, o descaroçamento, isto é, a indústria de separar a 

semente da fibra, processo que envolvia uma quantidade significativa de pessoas 

nas áreas produtoras. Entretanto, a presença do bicudo (Anthonomus grandis) na 

região fez com que essa cultura entrasse em crise na década de 1980, afetando os 

municípios que tinham no cultivo desse produto a sua base de sustentação 

econômica.  

Para exemplificar a importância desse produto para a economia na 

região, bem como a dimensão da crise econômica provocada pela sua decadência, 

são ilustrativos os dados contidos no gráfico 01, que mostra o declínio da quantidade 

produzida de algodão em caroço (arbóreo e herbáceo) na região. 
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Fonte: IBGE (1975, 1980, 1985, 1995, 2000, 2004). 
* Pesquisa Agropecuária Municipal (2000 e 2004), disponível em www.ibge.gov.br 

 
Gráfico 01 – Cariri Paraibano: quantidade produzida de algodão  

(toneladas) entre 1975 e 2004 
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Mesmo não sendo a principal região produtora de algodão da Paraíba, 

a crise dessa cultura no Cariri Paraibano, que teve uma redução de 91,59% no 

período considerado no gráfico, deu-se em virtude da conjugação de vários fatores. 

Além da praga do bicudo, também podem ser apontados como responsáveis por 

essa crise, em primeiro lugar, as condições edáficas caracterizadas por solos pouco 

férteis existentes na região, nos quais o cultivo do algodão produziu durante muito 

tempo colheitas com fraco rendimento; em segundo lugar, o fato de o Cariri não ser 

uma região propícia ao cultivo desse produto, uma vez que os fatores climáticos 

ligados à altitude e à umidade noturna interferiam na sua produção (apenas os 

municípios de Monteiro, Taperoá, Livramento, São José dos Cordeiros e Serra 

Branca obtinham dos seus campos uma produção mais expressiva do que os 

demais); por último, os fatores econômicos, pois desde a década de 1950, o 

mercado do algodão vinha sofrendo uma estagnação que repercutia diretamente 

sobre os preços do produto nas décadas seguintes, o que reforçou as escolhas e as 

convicções dos grandes fazendeiros pela pecuária como principal atividade 

econômica. 

A cultura do agave foi outra atividade econômica importante na região 

e sua crise também repercutiu fortemente sobre a sociedade local. Segundo Prost 

(1968), esse produto disputava espaço com o algodão, chegando mesmo a eliminá-

lo em determinadas áreas onde era cultivado. No Cariri, o cultivo do agave foi, 

durante décadas, uma das principais fontes de renda para muitos proprietários e 

para uma numerosa mão-de-obra local, que era utilizada nas atividades de plantio, 

corte e desfibramento.  

No entanto, a decadência desse produto e, conseqüentemente, a 

redução das áreas destinadas para cultivo, afetaram, sobremaneira, tanto a 
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população local quanto a economia de municípios como Monteiro, Boqueirão, São 

Sebastião do Umbuzeiro e Taperoá. Para ilustrar essa decadência, apresentamos os 

seguintes números: 
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Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2000, 2003). 

 
Gráfico 02 – Cariri Paraibano: quantidade produzida de agave 

(toneladas) entre 1970 e 2003 
 

Assim como ocorreu com o algodão, alguns fatores externos 

contribuíram para o declínio da produção, expresso no gráfico 02. Dentre esses 

fatores, destacamos: a retração do produto nos mercados nacional e, 

principalmente, internacional em face da utilização de fibras sintéticas como matéria-

prima e da concorrência no mercado externo de países africanos e do México, o que 

provocou uma redução dos preços e, conseqüentemente, reduziu o interesse 

comercial de seu cultivo. 

Embora inseridos em um contexto econômico da periferia do sistema 

capitalista, o cultivo e a comercialização do algodão e do agave representaram um 

marco importante na construção e na organização socioterritorial do Cariri 

Paraibano, sobretudo até o fim da primeira metade do século XX. Essa importância 
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também se deve à expansão e ao crescimento econômico de algumas cidades da 

região, como Taperoá e Monteiro, que se tornaram importantes centros de 

comercialização e beneficiamento do produto. A crise dessas culturas provocou uma 

decadência econômica na região com graves conseqüências sociais para uma 

parcela de sua sociedade, na medida em que se tratava de culturas comerciais de 

que provinha a maior parcela da renda dos fazendeiros e dos empregos na zona 

rural. Embora não se caracterizasse como uma verdadeira reprodução capitalista, 

uma vez que  

 
o fazendeiro [apropriava] parte desse valor, tanto sob a forma de 
sobre-produto, resultado da partilha do algodão entre ele e o meeiro, 
quanto sob a forma de sobre-trabalho, no ‘cambão’, uma forma 
muito similar à clássica corvéia da economia camponesa européia; 
sob as duas formas oculta-se uma terceira, a renda da terra que 
raramente é explícita (OLIVEIRA, 1985, p. 48). 
 

Apesar das formas de apropriação salientadas por Oliveira (1985), a 

crise das atividades tradicionais (algodão e agave) comprometeu ainda mais a 

reprodução social na região. Tal crise pôde ser confirmada a partir das informações 

contidas nos gráficos 01 e 02, que mostraram a retração dessas duas culturas. Outro 

elemento indicativo dessa crise é a retração das áreas (hectares) destinadas aos 

produtos da lavoura permanente (Tabela 01). 

 
Tabela 01 – Cariri Paraibano: utilização das terras (em hectare) no período 

entre 1970 e 1995 

Lavouras Pastagens Período 
Permanentes Temporárias Naturais Plantadas 

Terras produtivas 
não utilizadas e 

terras em descanso
1970 86.995 48.632 545.886 8.288 50.111 
1975 70.272 57.667 572.556 5.046 43.186 
1980 51.031 117.278 441.898 16.848 75.742 
1985* 31.639 106.356 496.677 20.447 69.388 
1995 1.770 72.186 400.562 28.435 93.609 

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985 e 1995). 
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Com a redução das áreas destinadas às lavouras permanentes, em 

especial ao algodão e ao agave, verificamos um aumento da área destinada às 

lavouras temporárias, o que acontece até 1985. Nesse período, é importante 

destacar o cultivo do tomate no perímetro irrigado de Sumé – sob a coordenação do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) –, do alho produzido no 

distrito Ribeira, em Cabaceiras, e de produtos tradicionais, como milho e feijão, que 

permanecem ainda reduzidos à sua mais simples expressão: alguns plantios nos 

fundos úmidos dos vales, únicos locais onde podemos praticar uma agricultura sem 

irrigação em tempo normal. 

Na década de 1990, as experiências mencionadas entram em crise, 

estando hoje as áreas antes ocupadas pelas lavouras totalmente abandonadas 

(Fotografias 01 e 02), contribuindo para a retração das lavouras temporárias. Um 

dos fatos explicativos para essa retração foi a descontinuidade das políticas 

governamentais destinadas à reprodução da pequena produção familiar 

incrementadas, principalmente, na década de 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Anieres Barbosa da Silva, jun./ 2004.                                                     Foto: Anieres Barbosa da Silva, jun./ 2004. 

  

 

 

Fotografia 01 – Área do Perímetro irrigado de Sumé 
em completo estado de abandono.  

Fotografia 02 – Área do antigo Perímetro irrigado de 
Sumé. Ao fundo, no alto, do lado direito, escritório do 
DNOCS. 
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Os números que apresentamos na tabela 01 também expressam um 

aumento crescente da área destinada às pastagens plantadas, sobretudo a partir do 

ano de 1975, atingindo 463,51% no período de 20 anos. Esse aumento está 

associado às políticas de combate aos efeitos da seca, destacando-se a política de 

reflorestamento, principalmente com a algaroba, que mais uma vez beneficiou os 

grandes proprietários de terra da região. 

Em conseqüência dessa política e do aumento da intensificação da 

pecuária extensiva, podemos dizer que a substituição das culturas agrícolas pelas 

pastagens plantadas – palma forrageira, capim e algaroba – para alimentar a 

tradicional pecuária de corte acarretou mudanças marcantes na paisagem da região. 

Mesmo assim, ela ainda permanece fortemente caracterizada pelas limitações do 

meio natural, pela fragilidade da agropecuária e pela concentração fundiária. 

Excetuando-se a pecuária, a crise das atividades tradicionais provocou 

a busca de alternativas ou a intensificação de práticas econômicas para o seu 

enfrentamento. Desse modo, foi possível constatar, a partir dos números da tabela 

02, a intensificação, na década de 1980, de duas atividades econômicas também 

históricas na região: a produção de carvão e a extração de lenha. 

 
Tabela 02 – Cariri Paraibano: produção de carvão e de lenha entre 1970 e 1995 

Quantidade produzida  
Produto 

1970 1975 1980 1985 1995 
Carvão vegetal 

(Toneladas) 4.847 3.189 7.583 13.458 1.562 

Lenha 
(Mil metros cúbicos) 290 151 81 444 92 

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1995). 
 

Mais recentemente, outras atividades vêm sendo colocadas em prática 

como alternativa para o enfrentamento da crise das lavouras tradicionais e, 

principalmente, para a melhoria das condições de vida da população local. Uma 
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dessas atividades é a pequena produção irrigada de frutas e hortaliças, que vem 

sendo intensificada naqueles municípios onde se podem aproveitar as águas 

existentes em açudes ou provenientes de poços artesianos, como expressam as 

seguintes fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004.                     Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004.                      Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004. 

 

 

Mesmo que a pequena produção irrigada venha se constituindo numa 

alternativa de geração de renda para os pequenos produtores, convém lembrar que 

o desenvolvimento de práticas agrícolas irrigadas na região ainda é pouco promissor 

Fotografia 05 – Pequena produção de banana irrigada. 
Sítio Gangorrinha, em Cabaceiras. 

Fotografia 06 – Pequena produção de hortaliças 
irrigada às margens do açude Campos, em Caraúbas.  

Fotografia 03 – Pequena produção irrigada sob a 
forma de Mandala, em Cabaceiras.  

Fotografia 04 – Produção de frutas e hortaliças 
irrigadas às margens do açude Epitácio Pessoa, em 
Boqueirão.  
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em decorrência das condições hídricas pouco favoráveis a esse tipo de atividade 

econômica. Sendo assim, a pecuária ainda é uma atividade importante na maioria 

dos municípios que compõem o Cariri Paraibano, destacando-se a criação de 

caprinos e ovinos. 

A criação de caprinos tem-se apresentado como prática econômica 

que merece ser destacada, principalmente na porção central ou na denominada 

“diagonal seca” do Cariri da qual fazem parte os municípios de Cabaceiras, São 

João do Cariri e Gurjão. Mais do que uma diversificação, a expansão maciça dos 

caprinos e ovinos tem tornado possível a prática desse tipo de criatório por vários 

níveis de produtores, e o resultado tem sido uma mudança na base agropastoril da 

região. Para isso, tem contribuído o processo de requalificação da 

ovinocaprinocultura com o fechamento da cadeia produtiva. 

Essa requalificação deve-se a fatores como: demandas inferiores de 

investimentos em relação ao gado bovino; curto tempo de gestação, possibilitando o 

aumento do rebanho de forma mais rápida; comercialização bem mais simples e 

direta e a “descoberta” do caprino e do ovino pela indústria e pela gastronomia 

devido às suas propriedades nutritivas, além das condições naturais do ambiente 

regional, que é propício a esse tipo de rebanho. 

Ao analisar os sistemas produtivos na região do Cariri Paraibano, 

Cohen (1997) considera que “a pecuária é, talvez, menos um produto comercial do 

que uma forma de poupança ‘em pé’, pois a venda ocasional dos animais permite 

satisfazer às necessidades da família”. Nesse sentido, a pecuária na região, 

sobretudo a de pequeno porte, exerce uma função de reserva de valor, que é 

utilizada para atender às demandas familiares em determinados momentos 
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(pagamento de dívidas, doença em família, aquisição de bens de consumo e a 

festa). 

Dessa maneira, o rebanho faz parte das estratégias de capitalização 

dos produtores rurais da região, uma vez que possibilita a acumulação material para 

investimento nas propriedades (equipamentos e infra-estruturas), para custeio das 

lavouras, para ampliação das áreas de pastagem e para aquisição de novos animais 

em função da melhoria do rebanho. Sendo assim, constatamos, nas incursões que 

realizamos para coleta de dados primários, que os caprinos não são mais “as vacas 

dos pobres”, como eram vistos por muitos no passado. Os caprinos e, mais 

modestamente, os ovinos estão sendo amplamente criados na região, como 

podemos perceber por meio dos números da tabela 03. 

 
Tabela 03 – Cariri Paraibano: evolução da pecuária entre 1970 e 2004 

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2000, 2004). 
 

Os números dispostos nessa tabela expressam um significativo 

aumento do rebanho de pequeno porte no período considerado. No caso dos 

caprinos, esse crescimento foi superior a 330%. Embora com percentuais menores, 

o rebanho de ovinos teve um crescimento de 67,38%. Enquanto isso, o gado bovino 

apresentou um crescimento bem inferior aos demais, atingindo tão-somente 8,57%. 

Tipo de pecuária Período 

Bovino Caprino Ovino 
1970 119.607 74.756 82.993 

1975 163.607 157.236 127.047 

1980 153.181 166.863 107.096 

1985 183.017 215.796 138.287 

1995 180.408 214.810 166.382 

2000* 106.454 247.838 113.520 

2004* 129.859 327.508 138.913 
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Esse resultado reflete os cuidados e a atenção que vêm sendo 

dispensados a essa atividade por meio da melhoria do rebanho, principalmente de 

caprinos e ovinos, com a introdução de novas variedades de raças, como a Anglo-

nubiana, a Boer e a Santa Inês, sobretudo nas grandes propriedades rurais da 

região (Fotografia 07). Somados a esses procedimentos, os programas de 

financiamentos, em especial os do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, 

tornaram possível a melhoria dos rebanhos dos pequenos e médios criadores. 

Também tem sido significativo o estímulo à caprinocultura por meio dos programas 

de desenvolvimento local, efetivados com recursos do Governo do Estado da 

Paraíba e do Banco Mundial (Fotografia 08). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Anieres Barbosa da Silva, jan./2004.                         Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004. 

 

 

Segundo a opinião de ovinocaprinocultores com quem conversamos 

durante a pesquisa, a criação de caprinos é considerada a principal alternativa 

econômica para dinamizar a economia regional. Para eles, são inúmeras as 

vantagens que podem tirar da criação desses animais bem adaptados às condições 

de semi-aridez que predomina na região, pois quanto mais severo for o clima e mais 

Fotografia 07 – Criação de caprinos da raça Boer. 
Fazenda Capitão-Mor, em São Sebastião do 
Umbuzeiro. 

Fotografia 08 – Projeto de caprinocultura, com recursos 
do Banco Mundial e do Governo do Estado da Paraíba, 
em Cabaceiras. 
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hiperxerófila a caatinga, mais, ao que parece, os caprinos ocupam um lugar 

importante na criação. O exemplo dos municípios menos chuvosos do Cariri, tais 

como Cabaceiras (15.150 caprinos), São João do Cariri (9.600 caprinos), Gurjão 

(14.700) e Camalaú (18.500 caprinos), segundo dados do IBGE (2004), é bastante 

revelador. 

No entanto, convém acompanhar de perto as conseqüências 

ecológicas do crescimento desse tipo de criatório, em função de possíveis prejuízos 

ao meio natural, como a degradação do solo, o empobrecimento da caatinga e o 

desaparecimento do “banco” de sementes em latência no solo. A nosso ver, nada 

prova que a caatinga será capaz de suportar as cargas impostas pelo pastoreio 

bastante predador dos caprinos e ovinos. A restauração ou reconstituição hipotética 

de um ecossistema frágil e já bastante degradado como é o da caatinga, além de 

seu fraco potencial nutritivo, é sem dúvida um dos principais fatores que podem frear 

a expansão desse tipo de criatório no Cariri Paraibano. Para contornar esse 

obstáculo, os criadores da região estão implantando novas pastagens mais ricas do 

ponto de vista nutritivo, originando, assim, uma das contradições da sociedade 

agropastoril da região: a negação do meio natural. 

O melhoramento das pastagens constitui um fator que influencia 

diretamente o ritmo e o aumento das áreas desmatadas colocando em xeque 

discursos e concepções em prol da sustentabilidade ambiental, os quais se fazem 

presente nos depoimentos de caprinocultores e prefeitos da região. 

O desmatamento é um problema antigo na região, uma vez que as 

espécies da caatinga são utilizadas em grande escala na construção de cercas e de 

currais, bem como fonte energética em olarias, fábricas de doce, panificadoras, na 

fabricação de cal e de cimento e na torrefação de café em diversas cidades da 
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Paraíba ou de estados vizinhos. Essa é uma prática econômica que, mesmo se 

constituindo atualmente em alternativa de sobrevivência para pequenos proprietários 

ou assentados, também vem contribuindo para a intensa degradação da caatinga e 

para o processo de desertificação já constatado em São João do Cariri, Caraúbas e 

São Domingos do Cariri. Essa realidade expressa-se bem concretamente nas 

fotografias de 9 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Foto: Anieres Barbosa da Silva, jul./2004                                                         Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004 .    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

   Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004.                  Foto: Anieres Barbosa da Silva, jul./2004. 

 

 

 

Fotografia 09 – Produção domiciliar de carvão com 
espécies da caatinga, em São Sebastião do Umbuzeiro. 

Fotografia 10 – Solo raso, pedregoso e desprovido de 
vegetação. Indícios do processo de desertificação, em 
São Domingos do Cariri. 

Fotografia 11 – Indícios do Processo de desertificação, 
em São João do Cariri. 

Fotografia 12 – Forno de olaria, que tem como principal 
fonte energética a lenha retirada da caatinga, em 
Taperoá. 
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A julgar pelos relatos de vários desbravadores, pesquisadores ou 

viajantes de épocas passadas, que consultamos em fontes documentais e 

bibliográficas, a paisagem natural era muito diferente daquela que foi percorrida 

durante a fase de reconhecimento e coleta de informações no campo. 

Mas apesar de ser uma região ameaçada pelos processos de 

desertificação, a superexploração do potencial madeireiro da caatinga é contínua e 

afeta cada vez mais o meio ambiente, uma vez que, como assinala Melo e 

Rodriguez (2003), a retirada indiscriminada da cobertura vegetal provoca diversos 

problemas ambientais. Com base no estudo desses autores, elaboramos o esquema 

seguinte no qual apresentamos as principais implicações decorrentes do 

desmatamento, que podem ser aplicadas à vegetação da caatinga predominante na 

região. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva, a partir de Melo e Rodriguez (2003). 
 

Esquema 01 – Implicações ambientais decorrentes do desmatamento 

 
 

DESMATAMENTO 
 

SOLO 
Aumento do processo 
erosivo e redução da 

matéria orgânica. 

HOMEM 
Redução das condições de 

subsistência das populações 
locais. 

CLIMA 
Aumento da 

temperatura local 
e da insolação. 

FAUNA 
Diminuição da 

biodiversidade com 
extinção de espécies 

animais. 

ÁGUA 
Erosão e modificação 
do regime dos rios, do 
escoamento superficial 

e das enxurradas. 

FLORA 
Diminuição da 
biodiversidade 
com extinção 
de espécies 

vegetais. 
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Diante do que foi exposto, não temos dúvidas quanto às vinculações 

contraditórias que existem entre o plantio de pastos melhorados e a cadeia de 

produção de lenha e carvão com a degradação da cobertura vegetal e os discursos 

que enfatizam a sustentabilidade. 

Nesse processo, cabe destacar que ainda são os grandes proprietários, 

com terras ainda inexploradas, semi-exploradas ou em descanso (capoeiras), que 

lucram com a venda de madeira. Os demais, ou seja, a maioria dos micro-

produtores, não podem utilizar esse recurso por não possuírem importantes reservas 

de caatinga, considerando-se que mais de 87% dos imóveis recenseados pelo 

IBGE, em 1995, tinham menos de 100 hectares. Nessas condições, a possibilidade 

de praticar a criação, vender madeira e implantar pastagens melhoradas é muito 

reduzida. 

Sendo assim, as plantações de novas pastagens ocorrem, 

predominantemente, nas médias e grandes propriedades rurais, que correspondem 

àquelas com mais de 100 hectares. Essas, de acordo com o último Censo 

Agropecuário (IBGE, 1995), perfazem apenas 12,06% do total dos imóveis, porém 

ocupam 76,46% da área total (Tabelas 04 e 05), expressando, dessa forma, a 

concentração da propriedade da terra. 

Além de mostrar como a terra está fortemente concentrada no Cariri 

Paraibano, os números contidos nas tabelas 04 e 05 sinalizam como esse processo 

de concentração da propriedade fundiária é eivado de perversidade, na medida em 

que constatamos que os pequenos proprietários, representando aproximadamente 

12 mil estabelecimentos, ou seja, 87,95% do total, ocupam 23,54% da área total, 

enquanto, no outro extremo, 152 estabelecimentos, isto é 1,12% do total, controlam 

mais de 238 mil hectares, o que corresponde a 28,60% do solo.  
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Tabela 04 – Cariri Paraibano: número de estabelecimentos por grupo de área e 
percentual sobre o número total entre 1970 e 1995 

Número de estabelecimentos e percentual sobre o número total 

1970 1975 1980 1985 1995 

 
Grupo de 
área total 

(Ha) 
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

Menos de 
100 

14.607 90,25 18.733 92,28 14.489 89,86 19.178 91,72 11.907 87,94 

100 a 
menos de 

1000 

1.451 8,97 1.432 7,05 1.499 9,30 1.611 7,70 1.481 10,94 

Mais de 
1000 

126 0,78 136 0,67 136 0,84 121 0,58 152 1,12 

TOTAL 16.184 100,00 20.301 100,00 16.124 100,00 20.910 100,00 13.540 100,00

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985,1995). 
 
 
 

Tabela 05 – Cariri Paraibano: área dos grupos e percentual sobre a área total entre 
1970 e 1995 

Área e percentual sobre a área total 

1970 1975 1980 1985 1995 

 
Grupo 
de área 

total 
(Ha) ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

Menos 
de 100 233.273 28,72 238.019 31,82 242.478 28,21 250.039 28,15 196.335 23,54 

100 a 
menos 

de 1000 
365.152 44,95 283.199 37,87 386.539 44,98 424.448 47,80 399.085 47,86 

Mais de 
1000 213.845 26,33 226.739 30,31 230.394 26,81 213.597 24,05 238.524 28,60 

TOTAL 812.270 100,00 747.957 100,00 859.411 100,00 888.084 100,00 833.944 100,00

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985,1995). 
 

 

Certamente é nas grandes propriedades, expressas na tabela pelas 

duas últimas categorias (mais de 100 a 1000ha e mais de 1000ha), que se 

encontram as maiores potencialidades florestais (capoeiras e caatinga arbustiva e 

arbórea). Porém, é aí também onde se dá uma maior subutilização do solo, podendo 

esta ser justificada, em parte, pelos condicionantes naturais e/ou também estar 

parcialmente disfarçada pela pecuária extensiva, sobretudo, nos últimos tempos, 
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com a expansão da caprinocultura. Essa forma de uso do solo permite que as áreas 

de capoeira sejam vistas como áreas de pastagem, portanto área “produtiva”, 

livrando-as de reforma agrária, não sendo considerada a relação existente entre o 

número de animais e área da propriedade. 

Esses grandes proprietários foram, e continuam sendo, beneficiados 

com ações governamentais que se fizeram presentes na região. No passado, estas 

se deram por meio de políticas e programas especiais, tais como: as políticas de 

açudagem e reflorestamento, o Projeto Sertanejo e o Polonordeste, com atuação 

nas décadas de 1970 e de 1980, e tendo como objetivo dinamizar as atividades 

agropecuárias e combater, particularmente, os efeitos da seca. 

Mais recentemente, outras ações vêm sendo implementadas. Dessa 

vez, os argumentos utilizados nos discursos referem-se à busca da sustentabilidade 

e do desenvolvimento local com programas de financiamento e estímulos às cadeias 

produtivas. Contudo, essas ações contêm em sua essência um caráter excludente, 

porque continuam privilegiando determinados grupos que historicamente tiveram 

acesso às benesses das políticas públicas vinculadas à problemática da seca. É 

certo que alguns pequenos produtores estão sendo contemplados por alguns 

programas de crédito como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf). Não obstante, as condições econômicas dos pequenos produtores 

e os critérios e exigências dessas políticas impõem severas restrições à participação 

dos pequenos produtores familiares. 

Outra questão importante para a compreensão das contradições 

existentes na região do Cariri Paraibano diz respeito ao seu sistema produtivo. Esse 

ainda se baseia predominantemente na exploração intensiva das terras, utiliza 

pouca mão-de-obra e capital e apresenta baixos rendimentos em face do uso de 
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técnicas rudimentares. Como um dos resultados dessa contradição, verificamos a 

redução progressiva da população rural em diversos municípios a partir do início dos 

anos de 1990 (tabela 06). 

 

Tabela 06 – Cariri Paraibano: evolução da população urbana e rural por município 
(1991 e 2000). 

1991 2000 

Urbana Rural Urbana Rural 

 
Municípios 

Total 
ABS % ABS % 

Total 
ABS % ABS % 

Alcantil* - - - - - 4.958 1.671 33,70 3.287 66,30
Amparo* - - - - - 1.886 619 32,82 1.267 67,18

Assunção* - - - - - 2.960 2.142 72,36 818 27,64
Barra de São Miguel 5.045 1.438 28,50 3.607 71,50 5.162 2.080 40,29 3.082 59,71
Barra de Santana* - - - - - 8.311 602 7,24 7.709 92,76

Boqueirão 33.255 13.098 39,39 20.157 60,61 15.867 11.141 70,21 4.726 29,79
Cabaceiras 6.180 1.993 32,25 4.187 67,75 4.290 1.760 41,03 2.530 58,97
Camalaú 5.549 1.990 35,86 3.559 64,14 5.516 2.357 42,73 3.159 57,27

Caraúbas* - - - - - 3.401 1.074 31,58 2.327 68,42
Caturité* - - - - - 4.183 798 19,08 3.385 80,92
Congo 4.367 1.418 32,47 2.949 67,53 4.602 2.176 47,28 2.426 52,72

Coxixola* - - - - - 1.422 589 41,42 833 58,58
Gurjão 2.872 1.178 41,02 1.694 58,98 2.789 1.684 60,38 1.105 39,62

Livramento 5.906 1.213 20,54 4.693 79,46 7.605 3.261 42,88 4.344 57,12
Monteiro 27.052 14.655 54,17 12.397 45,83 27.687 16.684 60,26 11.003 39,74

Ouro Velho* - - - - - 2.823 1.905 67,48 918 32,52
Parari* - - - - - 1.437 339 23,59 1.098 76,41
Prata 3.311 1.934 58,41 1.377 41,59 3.425 2.218 64,76 1.207 35,24

Riacho de Santo Antonio* - - - - - 1.334 828 62,07 506 37,93
Santo André* - - - - - 2.800 602 21,50 2.198 78,50

São Domingos do Cariri* - - - - - 2.189 780 35,63 1.409 64,37
São João do Cariri 7.537 2.217 29,41 5.320 70,59 4.703 1.996 42,44 2.707 57,56
São João do Tigre 2.042 681 33,35 1.361 66,65 4.481 1.236 27,58 3.245 72,42

São José dos Cordeiros 6.180 1.352 21,88 4.828 78,12 4.136 1.307 31,60 2.829 68,40
São Sebastião do Umbuzeiro 4.448 2.378 53,46 2.070 46,54 2.894 1.809 62,51 1.085 37,49

Serra Branca 13.595 7.648 56,26 5.947 43,74 12.275 7.949 64,76 4.326 35,24
Sumé 17.230 7.905 59,91 6.908 40,09 15.035 10.877 72,34 4.158 27,66

Taperoá 15.197 10.322 52,02 7.292 47,98 13.299 7.934 59,66 5.365 40,34
Zabelê* - - - - - 1.853 1.186 64,00 667 36,00
TOTAL 59.766 71.420 47,70 88.346 55,30 73.323 89.604 51,70 83.719 48,30

Fonte: IBGE (1991 e 2000). 
* A ausência de dados deve-se ao fato de que esses municípios foram criados em 1994. 
 

A partir dos números contidos na tabela 06, é possível afirmar que a 

redução progressiva da população que habita o campo comporta alguns riscos. Os 
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mais preocupantes, dentre eles, são a aceleração dos movimentos de emigração e o 

êxodo rural. 

Parece-nos que uma das mais expressivas contradições da evolução 

da sociedade agropastoril do Cariri está justamente na prática da atividade pastoril 

que, ao promover a expansão da ovinocaprinocultura, promove também a 

diminuição da necessidade de mão-de-obra permanente, fazendo surgir, em 

determinadas épocas do ano, a condição de diaristas. Esse sistema tende, por sinal, 

a se auto-alimentar: quanto mais a pecuária caprina e ovina se espacializa pela 

região, mais os trabalhadores, ao que tudo indica, abandonam o campo. 

Segundo ouvimos de alguns produtores da região, a diminuição 

progressiva da população rural, que vem ocorrendo desde 1990, pode comprometer 

o desenvolvimento pastoril por falta de trabalhadores. Sem essa mão-de-obra, a 

maioria das operações de desmatamento, plantio e limpeza das pastagens e 

construção de cercas tornam-se difíceis de ser executadas.  

Para o êxodo rural, têm sido decisivos alguns fatores como: a 

dificuldade de acesso à terra, a ocorrência das secas periódicas, a pouca oferta de 

emprego no campo, a ausência de políticas que favoreçam a permanência do 

homem no campo, a forte concentração da propriedade da terra e a fragmentação 

do território com a criação de novos municípios em 1994. 

A ascensão de antigos distritos à condição de cidade permitiu um 

processo de urbanização, sendo este representado pela transformação de espaços 

rurais em espaços urbanos, o que propiciou um quadro de referência que se 

expressa por transformações socioterritoriais significativas. A fragmentação do 

território (aqui entendida como a divisão político-administrativa, aliada à estagnação 

de algumas atividades econômicas e a intensificação do fluxo migratório da 
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população rural para a periferia das antigas cidades ou para o centro das novas 

cidades) também provocou a redução expressiva dos totais populacionais do campo. 

Ainda na procura das trilhas da formação socioterritorial do Cariri 

Paraibano, deparamo-nos com o despontar, em determinados espaços rurais da 

região, de atividades não-agrícolas, que, somadas à expansão da caprinocultura, 

estão sendo consideradas por diversos segmentos da sociedade como vetores de 

desenvolvimento capazes de retirar a região de sua condição periférica ou 

marginalizada espacialmente. Dentre estas atividades estão o turismo ecológico, 

com destaque para as caminhadas ao sítio arqueológico de Pai Mateus 

(Cabaceiras), as visitas ao local das inscrições rupestres e as práticas do rappel em 

áreas montanhosas. 

Além dessas atividades desenvolvidas nos espaços rurais, existem 

outras que ocorrem nas zonas urbanas e também são vistas como caminhos 

possíveis para o crescimento econômico local. Essas atividades estão relacionadas 

a eventos como a festa do Bode Rei, em Cabaceiras; feiras de negócios como 

exposições e leilões de caprinos e ovinos; festas religiosas e outras que estão sendo 

estruturadas a partir da organização da própria comunidade, como é o caso das 

cooperativas e associações, cujas atividades estão voltadas para o artesanato e a 

produção de base familiar. No entanto, a precária infra-estrutura existente na maioria 

dos municípios do Cariri e a temporalidade com que ocorrem algumas dessas 

atividades se constituem em obstáculos a um caminho possível para a solução dos 

mais graves problemas que afetam a região: a geração de emprego e renda e a 

sustentabilidade. São essas questões que nortearão as discussões que seguem. 
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2.3 A (re)produção do urbano 

 

Ao trilharmos pelo território do Cariri Paraibano, seguindo a rota dos 

municípios que formam a região, constatamos que eles, em sua grande maioria, são 

pequenos, tanto espacial quanto populacionalmente. No que se refere às sedes 

municipais, podemos averiguar uma incipiente e precária infra-estrutura nelas 

existente. O principal motivo que confere a esses espaços o estatuto de cidade diz 

respeito a critérios de ordem legal que denominam de cidade toda sede de 

município. Daí porque tais cidades ainda se revestem de uma ruralidade bastante 

acentuada. A própria configuração espacial das cidades também corrobora nossa 

afirmação, visto que as cercas das propriedades constituem-se em fronteiras que 

separam os quintais das residências e a propriedade rural, onde, na maioria das 

vezes, se desenvolvem atividades agrárias, como ilustram as fotografias  

13 e 14. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Anieres Barbosa da Silva, ago./2004.                  Foto: Anieres Barbosa da Silva, jul./2004. 

 

 

 

Fotografia 13 – Fisionomia rural na área urbana do 
município de Assunção. No primeiro plano, ovinos se 
alimentando de resíduos sólidos. Ao fundo, cercas de 
propriedades rurais. 

Fotografia 14 – Fisionomia rural na área urbana do 
município de São João do Tigre. As cercas nas laterais 
do imóvel são utilizadas como currais para o gado. 
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Mesmo assim, as cidades do Cariri podem ser vistas como entes 

complexos, porque têm múltiplas faces e formas, de muitos mistérios, de diversas 

nomenclaturas, de muitos territórios. Vista assim, a cidade é multiplicadora de 

interações sociais, econômicas e culturais, sendo que o conjunto de relações de 

poder estabelecido no seu espaço físico lhe dá conteúdo e forma. 

Nessa trajetória, também tivemos a oportunidade de constatar que nas 

cidades, sobretudo nas pequenas cidades, predominam atividades econômicas que 

não requerem elevado grau de qualificação profissional, não comercializam a crédito 

nem tampouco movimentam vultosos recursos financeiros. Sua pouca renda deriva, 

predominantemente, do pequeno comércio de base familiar: bares, lanchonetes, 

mini-mercados, armazéns, lojas de material de construção, dentre outros 

estabelecimentos, todos eles com uma configuração de pequenas unidades que 

vendem produtos para um consumidor de perfil bem definido: aquele de baixa renda. 

Além desses tipos de atividades, identificamos outras que estão 

ligadas ao setor informal e são realizadas por ambulantes, feirantes, biscateiros, 

borracheiros e carregadores de água. Tais atividades expressam a fragilidade do 

mercado de trabalho, bem como da pequena capacidade de absorção da mão-de-

obra local. São essas atividades, denominadas por Santos (1979) de “circuito inferior 

da economia”12, que garantem determinado nível de subsistência de uma parcela da 

população, que não teria emprego formal em atividades modernas, considerando-se 

o período técnico-cientifico-informacional que caracteriza o atual mundo do trabalho. 

                                                           
12 Ao estudar a industrialização e a urbanização dos países subdesenvolvidos, Santos (1979) 
estabeleceu relações entre a seletividade econômica e social no espaço geográfico com a formação 
de dois circuitos econômicos. Esses dois circuitos foram denominados pelo autor de “circuito superior 
ou moderno” – caracterizado pela presença de alto nível de tecnologia e capital intensivo – e de 
“circuito inferior”, no qual as forças de modernização não se realizam completamente para beneficiar 
as atividades com as técnicas mais recentes.  
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Nos estabelecimentos comerciais e de serviços, que funcionam 

geralmente com a utilização da mão-de-obra familiar, ainda é muito comum o uso da 

“cadernetinha” para anotação dos valores decorrentes de compras, cujo pagamento, 

para ser efetuado, depende do recebimento do salário nas prefeituras ou do dinheiro 

proveniente de benefícios previdenciários e programas assistencialistas do Governo 

Federal, ou ainda da venda de animais ou de produtos da pequena produção e do 

recebimento de dinheiro enviado por parentes que migraram para outros Estados. 

Mesmo com essa condição de compra e venda, baseada numa relação 

de confiança mútua entre comerciantes e consumidores locais, uma parcela da 

população prefere fazer compra nos maiores centros comerciais da região, como 

Monteiro e Sumé, ou em cidades próximas de outras regiões, tais como Campina 

Grande, na Paraíba, e Arcoverde, Pesqueira e Caruaru, no Estado de Pernambuco, 

onde o comércio é mais diversificado do que aquele que predomina na maioria dos 

municípios do Cariri Paraibano. A busca por esses centros comerciais traz uma série 

de conseqüências para os pequenos municípios da região, porque compromete a 

circulação de dinheiro no município, dificulta ou inviabiliza a abertura de novos 

empreendimentos, reduz a arrecadação de impostos, bem como impede que 

empregos sejam criados. 

Contudo, mesmo apresentando um quadro de fragilidade econômica e 

vulnerabilidade social, é perceptível a expansão de processos socioterritoriais de 

grande significado para a região. Para tais processos, contribui o dinheiro oriundo 

das transferências governamentais, como o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), os benefícios previdenciários e os programas de renda mínima do governo 

federal, considerados por muitos como importante alternativa na reprodução social. 

Foi unânime a resposta apresentada pelos prefeitos entrevistados sobre a 
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importância das transferências governamentais na vida das pessoas e na economia 

dos pequenos municípios. É o que fica evidenciado no depoimento de um dos 

prefeitos entrevistados. Segundo ele, as transferências governamentais significam 

“vida para os pequenos municípios. Se elas não existissem, seria praticamente 

impossível sobreviver em um município que é atingido periodicamente pelas secas, 

que faz a população migrar por falta de perspectiva e de como trabalhar na terra, já 

que a agropecuária é a principal atividade econômica da região” (Entrevistado 07 – 

Prefeito). 

Mesmo assim, cabe ressaltar que não é apenas para os pequenos 

municípios, como salientou esse prefeito, que a renda proveniente de transferências 

governamentais, como as aposentadorias, vai se constituir, hoje, no mais importante 

fator econômico da região do Cariri Paraibano. Isso porque a dependência das 

transferências governamentais também se faz presente naqueles municípios que 

são dotados de melhores infra-estruturas e economia mais diversificada, como 

Boqueirão, Monteiro, Sumé, Taperoá e Serra Branca. 

Nesses municípios, o montante dos benefícios previdenciários é muito 

superior aos valores da transferência do FPM. Segundo nos informou o prefeito de 

um dos municípios mais importantes da região, “o dinheiro das aposentadorias é a 

principal fonte de renda do município. Os aposentados e pensionistas do INSS têm 

uma receita maior do que a receita própria da prefeitura” (Entrevistado 08 – Prefeito). 

Além desse aspecto, é bom lembrar que as cidades maiores, com características de 

centros regionais, também se beneficiam com a circulação monetária oriunda das 

aposentadorias, por serem estas cidades referência de mercado de consumo para a 

população das pequenas cidades. 
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O ponto de vista acima mencionado foi ratificado por empresários e 

comerciantes locais que entrevistamos. Para alguns deles, a renda dos aposentados 

é indispensável para o “dinamismo” do comércio local, principalmente nos primeiros 

dias de cada mês. As palavras de um dos entrevistados sintetizam bem essa 

importância: “A maior fonte de renda provém dos aposentados. O comércio funciona 

bem por dez, doze dias. Depois disso, os donos são vigias de seus 

estabelecimentos comerciais” (Entrevistado 09 – Comerciante). 

A partir desses depoimentos, podemos afirmar que a “economia sem 

produção”, de que nos fala Gomes (2001), está presente em todos os municípios da 

região do Cariri Paraibano. Segundo esse autor, 

 
A rigor, o termo economia sem produção só se aplica aos 
aposentados, pois os benefícios dessa categoria constituem uma 
transferência de renda, ou seja, são pagos sem a exigência de 
qualquer contrapartida contemporânea de prestação de serviços 
produtivos. Enquanto tais, portanto, os aposentados não produzem 
nada, mas se apropriam, não obstante, de uma parte da renda 
nacional. No Semi-Árido, o peso relativo dessa parcela é bastante 
alto, não porque os aposentados recebam assim tanto dinheiro, mas 
porque a economia local produz muito pouco (GOMES, 2001, p.149, 
grifo do autor). 
 

A importância do dinheiro dos aposentados e pensionistas do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS) na região do Cariri pode também ser vista a 

partir dos números contidos na tabela 07, que expressa a comparação entre o 

montante dos benefícios pagos pelo INSS e os valores do FPM, bem como o 

número de beneficiários residentes nas zonas rural e urbana. 



Tabela 07 – Cariri Paraibano: benefícios previdenciários e Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
 

Quantitativo de 
Benefícios* Crédito  

 
Município Urbano 

(A) 
Rural 

(B) 

 
Total de 

beneficiários 
(A+B) 

 
%  

(da população total) Urbano (C) 
(R$) 

Rural (D) 
(R$) 

 
Total de 
créditos 

C+D 

 
FPM 
(R$) 

Amparo 23 103 126 6,68 7.983,00 26.760,00 34.743,00 197661,09 
Assunção** 00 00 00 00 0,00 0,00 00 197661,09 

Alcantil 89 457 546 11,01 25.210,00 116.752,99 141.962,99 197661,09 
Barra de Santana 18 120 138 1,66 5.726,00 30.542,23 36.268,23 197661,09 

Barra de São Miguel 99 611 710 13,75 26.989,00 157.143,32 184.132,32 197661,09 
Boqueirão 984 4.704 5.688 35,85 302.687,51 1.200.050,53 1.502.738,04 357628,34 
Cabaceiras 237 906 1.143 26,64 77.500,54 233.574,37 311.074,91 197661,09 
Camalaú 122 765 887 16,08 34.162,00 198.378,94 232.540,94 197661,09 
Caraúbas 80 646 726 21,35 24.036,99 167.207,00 191.243,99 197661,09 
Caturité 23 164 187 4,47 7.378,33 41.739,95 49.118,28 197661,09 
Congo 131 680 811 17,62 38.346,00 176.759,00 215.105,00 197661,09 

Coxixola 22 136 158 11,11 7.568,33 35.124,99 42.693,32 197661,09 
Gurjão 66 316 382 13,70 17.980,00 81.966,99 99.946,99 197661,09 

Livramento 74 578 652 8,57 19.509,00 147.344,95 166.853,95 190350,59 
Monteiro 1.483 4.069 5.552 20,05 507.143,25 1.039.587,28 1.546.730,53 421078,51 

Ouro Velho 82 376 458 16,22 23.493,00 96.744,00 120.237,00 197661,09 
Parari 44 248 292 20,32 13.071,00 63.883,97 76.954,97 197661,09 
Prata 109 525 634 18,51 33.429,86 136.261,92 169.691,78 197661,09 

Riacho de Santo Antônio ** 00 00 00 00 0,00 0,00 00 197661,09 
Santo André 61 424 485 17,32 17.105,00 109.631,95 126.736,95 197661,09 

São Domingos do Cariri 23 168 191 8,73 6.995,00 43.530,99 50.525,99 197661,09 
São João do Cariri 55 264 319 6,78 17.148,00 68.104,97 85.252,97 190350,59 
São João do Tigre 67 534 601 13,41 18.742,00 136.794,93 155.536,93 197661,09 

São José dos Cordeiros 35 250 285 6,89 9.227,00 64.535,96 73.762,96 197661,09 
São Sebastião do Umbuzeiro 65 501 566 19,56 23.191,27 128.528,00 151.719,27 197661,09 

Serra Branca 727 2.202 2.929 23,86 248.157,14 566.389,94 814.547,08 265337,18 
Sumé 625 2.393 3.018 20,07 217.798,59 603.604,61 821.403,20 323019,18 

Taperoá 638 2.099 2.737 20,58 192.252,39 534.514,90 726.767,29 265337,18 
Zabelê 14 183 197 10,63 4.774,00 47.315,00 52.089,00 197660,45 
TOTAL 5.996 24.422 30.418 17,55 1.927.604,20 6.252.773,68 8.180.377,88 6.361.644,91 

Fonte: INSS: Gerência Executiva de Campina Grande. 
* Dados referentes ao mês de abril de 2005. 
** Não existe fonte pagadora do INSS nesses municípios. 
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Como podemos observar a partir da leitura dos dados da tabela 08, o 

montante pago pela previdência social beneficia 17,55% da população da região, 

sendo que, desse percentual, 14,09% são beneficiários residentes na zona rural. 

Esses normalmente foram trabalhadores que pouco ou quase nada contribuíram 

para a Previdência Social; dedicavam-se às atividades inerentes ao campo e, em 

muitos casos, tinham renda mensal muito abaixo do salário mínimo vigente no País. 

Por isso, ao terem assegurado o direito a benefícios da Previdência Social, com a 

promulgação da Constituição de 1988, passaram a receber (no mínimo) o salário 

mínimo, o que significa para muitos uma fonte de segurança na reprodução social, 

mesmo que esse numerário ainda não permita uma condição digna de vida para 

aposentados e trabalhadores brasileiros. 

Para muitos beneficiários, a garantia de uma renda básica na unidade 

familiar proporciona-lhes, embora com certas dificuldades, uma melhoria nas 

condições físicas do imóvel residencial, um apoio financeiro à escolarização de filhos 

e netos, o acesso a bens de consumo não-duráveis (alimentos, roupas, 

medicamentos) e duráveis (televisão, antenas parabólicas, geladeira, fogão a gás 

etc.). Essa participação na renda, na aquisição de bens e na vida familiar está 

permitindo a muitos idosos, que na maioria dos casos se constituem na base do 

núcleo familiar, desempenhar novamente um papel familiar ativo, além de estreitar 

os laços de solidariedade e afetividade com os mais jovens que com eles convivem. 

Desse modo, devemos considerar que a importância de transferências 

governamentais não diz respeito apenas aos efeitos positivos para a economia local, 

como já foi ressaltado antes, mas ao fato de os benefícios estarem contribuindo para 

o resgate de parcelas significativas da população do limite da miséria, elevando-os, 
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ao menos, ao status de consumidores, na medida em que têm parte de suas 

necessidades mais imediatas satisfeitas e uma melhor condição de vida. 

Outro aspecto relacionado aos benefícios pagos aos aposentados e 

pensionistas da Previdência Social tem a ver com o fato de que tais benefícios estão 

contribuindo, direta ou indiretamente, para a melhoria de indicadores que expressam 

o desenvolvimento humano na região. Isso pôde ser visto quando estabelecemos 

uma comparação entre os valores do FPM, os valores pagos pelo INSS e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Desse modo, constatamos que dos 

cinco melhores IDH da região, três – Cabaceiras, Serra Branca e Sumé (Tabela 08) 

– correspondem aos municípios nos quais os valores pagos pelo INSS são maiores 

que os recursos oriundos do FPM. 

 
Tabela 08 – Cariri Paraibano: municípios com melhores Índices de Desenvolvimento 

Humano (2000) 

Ordem Municípios IDHM 
01 Cabaceiras 0.682 

02 São Domingos do Cariri 0.675 

03 São João do Cariri 0.674 

04 Serra Branca 0.662 

05 Sumé 0.658 

Fonte: Pnud; Ipea; Fundação João Pinheiro, 2003. 

 

Temos consciência de que os resultados expressos na tabela 08 não 

decorrem apenas dos benefícios pagos pela Previdência Social, uma vez que 

existem outros elementos que devem ser considerados, dentre os quais está a 

participação (ou não) do poder municipal, mais especificamente via governos 

estadual e federal, na implementação de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento socioterritorial. Nesse aspecto, consideramos indispensáveis 

estudos que estão sendo realizados por diversos teóricos e instituições 
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governamentais e não-governamentais com o intuito de avaliar, a partir de diversos 

indicadores sociais, o desempenho do setor público na melhoria das condições de 

vida da população. 

Temos a clareza de que a participação do poder público local no 

desenvolvimento socioterritorial é imprescindível. Por isso, diante dos objetivos deste 

estudo, procuramos verificar o desempenho de gestões municipais na região em 

estudo, tendo como referência o IDH-M13 (Tabela 09). Embora esse indicador 

apresente certas limitações, uma vez que considera apenas dados relativos à 

educação, à longevidade e à renda per capita, acreditamos que ele pode se 

constituir num bom indicador da participação do poder público municipal na melhoria 

das condições de vida da população local.  

Os dados da tabela seguinte permitem uma primeira constatação: todos 

os municípios da região do Cariri tiveram crescimento dos Índices de 

Desenvolvimento Humano no período considerado. Sendo assim, é possível dizer 

que, a priori, houve melhoria da qualidade de vida da população. Esse fato é 

resultado da definição de prioridades dos gestores municipais, dos pagamentos 

efetuados pelo INSS ou de políticas públicas que são aplicadas a todo território 

nacional, a partir de programas sociais do governo federal, já que, como 

mencionamos anteriormente, houve uma decadência da economia tradicional. 

Certamente esses fatores têm contribuído para que alguns municípios, mesmo em 

condições econômicas desfavoráveis, tenham apresentado melhores indicadores de 

condição de vida de sua população. 

 

                                                           
13 É obtido pela média aritmética simples de três subíndices referentes às dimensões Longevidade 
(IDHM – Longevidade), Educação (IDHM – Educação) e Renda (IDHM – Renda). Importante destacar 
que a educação e a renda foram utilizadas como critérios para seleção dos municípios para coleta de 
dados primários. 
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Tabela 09 – Cariri Paraibano: Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
e ranking dos municípios no contexto estadual (2000) 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) 

Ranking do município no 
Estado 

 
Município 

1991 2000 1991 2000 
Alcantil 0.507 0.606 63 80 
Amparo 0.489 0.603 88 87 
Assunção 0.500 0.611 77 69 
Barra de Santana 0.492 0.575 84 138 
Barra de São Miguel 0.498 0.613 79 60 
Boqueirão 0.531 0.608 36 77 
Cabaceiras 0.580 0.682 11 08 
Camalaú 0.511 0.581 55 121 
Caraúbas 0.501 0.623 75 49 
Caturité 0.505 0.617 68 53 
Congo 0.532 0.631 33 38 
Coxixola 0.537 0.639 30 27 
Gurjão 0.553 0.639 20 26 
Livramento 0.473 0.586 117 116 
Monteiro 0.512 0.603 54 85 
Ouro Velho 0.510 0.633 56 32 
Parari 0.505 0.629 67 39 
Prata 0.503 0.608 71 74 
Riacho de Santo Antonio 0.454 0.589 149 111 
Santo André 0.517 0.626 49 45 
S. Domingos do Cariri 0.545 0.675 26 11 
S. João do Cariri 0.559 0.674 18 12 
S. João do Tigre 0.428 0.527 196 210 
S. José dos Cordeiros 0.530 0.631 37 36 
S. Sebastião do Umbuzeiro 0.478 0.574 111 139 
Serra Branca 0.571 0.662 13 14 
Sumé 0.573 0.658 12 18 
Taperoá 0.482 0.575 102 133 
Zabelê 0.468 0.598 127 45 
Fonte: Pnud; Ipea; Fundação João Pinheiro, 2003. 

 

Ao compararmos os índices de IDH dos municípios que formam o Cariri 

Paraibano (tabela 09), constatamos que doze deles apresentaram decréscimo no 

ranking estadual, quatro praticamente se mantiveram na mesma colocação e treze 

melhoraram consideravelmente suas colocações no período considerado. No 

primeiro grupo, registramos destaque negativo para os municípios de Camalaú (-66), 

Barra de Santana (-54), Boqueirão (-41), Monteiro (-31), Taperoá (-31) e São 

Sebastião do Umbuzeiro (-28), como sendo os municípios que mais perderam 

posições, enquanto Zabelê (+82), Riacho de Santo Antonio (+38), Parari (+28), 

Caraúbas (+26) e Ouro Velho (+24) foram aqueles que se destacaram positivamente 
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por terem melhorado suas colocações no ranking estadual. Convém ressalvar que o 

município de Cabaceiras, além de se manter entre os dez municípios de melhor IDH 

da Paraíba, teve sua posição ampliada (+3). 

Sabemos que a comparação ora realizada tem limitações, uma vez que 

os resultados alcançados decorrem de inúmeros fatores. Entretanto, acreditamos 

que eles refletem, de certo modo, o desempenho favorável ou não dos governos 

municipais com vistas à melhoria das condições de vida da população local. O 

resultado das avaliações das gestões municipais realizadas por todos os atores 

sociais que entrevistamos nos municípios selecionados para a pesquisa (Tabela 10) 

aponta nessa direção. 

 
Tabela 10 – Cariri Paraibano: avaliação da gestão municipal  

CATEGORIAS DE AVALIAÇÃO MUNICÍPIOS 

ÓTIMA (%) BOA (%) REGULAR (%) PÉSSIMA (%) 
Barra de Santana 17,65 29,41 35,29 17,65 
Cabaceiras 36,36 36,36 9,10 18,18 
Caraúbas 28,57 28,57 23,81 19,05 
Caturité 5,26 57,90 31,58 5,26 
Livramento 45,45 18,18 31,82 4,55 
Monteiro 33,33 33,33 25,93 7,41 
Parari 65,00 35,00 0,0 0,0 
Prata 33,33 28,57 14,29 23,81 
São Domingos do Cariri 52,94 11,76 23,54 11,76 
São João do Tigre 27,73 31,81 27,73 27,73 
Taperoá 0,0 32,00 20,00 48,00 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004. 

 

Pelos números da tabela, percebemos que, dentre os municípios que 

tiveram declínio no IDH, Barra de Santana e Taperoá foram aqueles em que os 

gestores tiveram os menores percentuais de avaliação enquadrados nas categorias 

ótima e boa, enquanto em Cabaceiras e em Parari os gestores obtiveram os 

menores percentuais de avaliação nas categorias regular ou péssima. O resultado 

das avaliações e das comparações que efetuamos ajudam na compreensão dos 
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porquês da permanência de baixos índices de desenvolvimento socioterritorial na 

maioria dos municípios que compõem a região do Cariri Paraibano. 

Esse quadro de referência não decorre apenas das condições naturais 

adversas ou de uma economia estagnada, que, certamente, comprometem o 

desenvolvimento socioterritorial, como foi destacado por gestores municipais 

entrevistados. Entendemos que essa realidade socioterritorial é resultante de um 

conjunto de relações político-econômicas complexas que foram estabelecidas ao 

longo do processo de formação territorial, no qual o rural e, principalmente, as 

pequenas cidades vão se constituir nos pontos de intermediação entre o consumidor 

e o capital, assim como são os espaços de relações que reproduzem o poder. 

Assim sendo, as considerações até então realizadas sinalizam para a 

necessidade de uma compreensão da estrutura de poder que produz, também, a 

estrutura do território. É o modo como essa estrutura foi sendo gestada ao longo do 

processo de construção do território regional que o capítulo seguinte procura 

desvendar. 



 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagens do Cariri Paraibano (04) 
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Legenda: 
 

46 – Câmara de vereadores do município de Taperoá (Taperoá, agosto de 2004). 

47 – Prefeitura Municipal de Parari (Parari, novembro de 2004). 

48 – Prefeitura Municipal de Livramento (Livramento, agosto de 2004). 

49 – Prefeitura Municipal de São João do Cariri (São João do Cariri, maio de 2004). 

50 – Prefeitura Municipal de Taperoá (Taperoá, agosto de 2004). 

51 – Prefeitura Municipal de São João do Tigre (São João do Tigre, junho de 2004). 

52 – Prefeitura Municipal da Prata (Prata, junho de 2004). 

53 – Prefeitura Municipal de Monteiro (Monteiro, julho de 2004). 

54 – Câmara de vereadores do município de Parari (Parari, novembro de 2004). 

55 – Prefeitura Municipal de Boqueirão (Boqueirão, novembro de 2004). 

56 – Prefeitura Municipal de Caraúbas (Caraúbas, novembro de 2004). 

57 – Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri (São Domingos do Cariri, novembro de 

2004). 

58 – Câmara de vereadores do município de Caraúbas (Caraúbas, novembro de 2004). 

59 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras (Cabaceiras, novembro de 2004). 

60 – Câmara de vereadores do município de São Domingos do Cariri (São Domingos do Cariri, 

novembro de 2004). 
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Capítulo 3 

Estrutura do território e estrutura do poder político 

 

Pode parecer um paradoxo tratar do processo de fragmentação do 

território em um momento marcado pelo tão propalado processo de globalização ou 

de mundialização do capital. Esse paradoxo é aparente, pois se por um lado esse 

processo gera uma tendência à homogeneização de determinadas práticas 

econômicas, políticas e culturais, por outro, também gera a fragmentação do espaço, 

na medida em que ele é apropriado de forma fracionada a partir de interesses 

econômicos ou políticos. 

Desse modo, partimos do pressuposto de que a fragmentação do 

território reflete um processo de apropriação por meio de práticas de dominação, 

cujo objetivo é a reprodução do poder. Sendo assim, procuramos analisar a 

fragmentação do território na região em estudo seguindo uma ordem cronológica, 

tendo como referência os distintos contextos político, econômico, social e 

administrativo do Estado brasileiro. Noutras palavras, as análises sobre a estrutura 

do território estão pautadas na divisão político-administrativa, sendo considerados os 

momentos políticos vivenciados pelo Estado brasileiro: Colônia, Império e República 

Sabemos que a criação de municípios, como unidades administrativas 

do poder local, é regida por preceitos constitucionais vigentes no País em cada 

momento histórico e se apresenta politicamente de forma diferente. Isso porque a 

fragmentação do território é permeada por conteúdo político-ideológico que expressa 
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interesses individuais ou de grupos, sobretudo quando esse processo se dá em 

estados que têm tradição oligárquica, como é o caso da Paraíba. 

Como ressaltamos anteriormente, a fragmentação do território é vista 

por nós como um indicativo imperioso da reprodução do poder político. Entretanto, 

cabe acrescentar que, como processo, a fragmentação não se encerra com a 

simples divisão territorial. Ela é mais ampla na medida em que implica perda de 

território e expressa uma relação dialética: enfraquecimento de antigas estruturas de 

poder político e fortalecimento político local com a emergência de “novos” grupos de 

poder que buscam espaços para se reproduzir. 

Portanto, esse item da pesquisa tem a intenção de mostrar como, ao 

longo do tempo, foi sendo construída a região, a partir da história de suas partes que 

formam um todo. Para isso, colocamos em evidência o município, uma vez que essa 

unidade político-administrativa será a nossa unidade de referência para o 

entendimento da gestão do território na região do Cariri Paraibano.  

Mesmo tendo a compreensão de que o município se constitui num ente 

político indispensável ao sistema federativo brasileiro, convém ressaltar que ele teve, 

na maioria das vezes, a sua história vinculada a esferas subordinadas ao poder, 

sobretudo quando se tratava de regiões marcadas por estruturas políticas baseadas 

na dominação de grupos políticos locais, como a que estamos estudando. 

 

3.1 A criação de unidades administrativas durante o período colonial 

 

No capítulo anterior, destacamos que a necessidade de atender às 

demandas dos engenhos por gado para abastecimento interno no litoral foi um dos 

fatores que estimulou a instalação de fazendas para o criatório. Em decorrência 
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desse processo de interiorização da pecuária, foram surgindo novas unidades 

administrativas. 

Embora o processo de exploração do território paraibano tenha iniciado 

no século XVI, somente na segunda metade do século XVIII é que vai acontecer a 

criação de novas unidades administrativas, as Vilas (Mapa 04), em função da 

necessidade da Coroa Portuguesa de tomar a si o controle do território com vistas 

ao processo de exploração. 

 

 
 



 
 

 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Pinto (1977). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 
 

Mapa 04 – Cidades e Vilas da Paraíba – Séculos XVI, XVII e XVII 
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Algumas dessas vilas, como é o caso de São Miguel da Baía da 

Traição, originaram-se a partir de aldeamentos indígenas sob a forma de núcleos ou 

missões administrados por jesuítas missionários e outras ordens religiosas como os 

capuchinhos franciscanos. Por isso, entendemos que no processo de formação das 

sedes municipais a igreja desempenhou um papel importante. E isso não se 

restringe apenas à religiosidade como componente da formação da identidade 

regional mas também à ideologia que predominava àquela época, sendo, portanto, 

indispensável a sua participação na formação de freguesias e vilas, ao longo dos 

“caminhos do gado”. 

Os denominados “caminhos do gado”, referidos anteriormente, foram 

responsáveis pelo transporte das boiadas em direção aos centros consumidores de 

carne e de comercialização do couro. Através dessas estradas, os condutores de 

gado e os tropeiros tinham a necessidade de parar nos locais abastecidos por água 

e que apresentavam condições de descanso, geralmente à sombra de árvores como 

o umbuzeiro, muito comum na região do Cariri Paraibano. 

Dos deslocamentos e das constantes paradas em lugares estratégicos, 

que implicavam um certo grau de organização territorial (pontos de abastecimento 

de água, locais para pastagens e estratégias de controle do território) é que foram 

surgindo, com o passar do tempo, os povoados e as vilas, assim como outras 

freguesias, que tinham dentre outros objetivos: fazer chegar às áreas mais distantes 

da Paraíba a administração pública, fiscalizar a integração do território e, 

principalmente, atender a interesses políticos. 

Foi dessa forma que surgiram no Cariri Paraibano as primeiras 

freguesias, com sede nos atuais municípios de São João do Cariri, em 03 de abril de 

1750, com sede na Matriz de Nossa Senhora dos Milagres (Fotografia 15), e de 
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Cabaceiras, em 29 de agosto de 1833, com sede na Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição (Fotografia 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto: Anieres Barbosa da Silva, jul./ 2004.                     Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004. 

 

 

 

Segundo consta na literatura, as vilas desse período tinham uma 

atividade comercial restrita devido à predominância de atividades agrárias. Por conta 

disso, o lócus do poder político concentrava-se nos grupos ou famílias que tinham 

estreitos laços com o espaço rural.  

É nesse contexto que a terra torna-se, também, a base de organização 

política e de poder, de modo que as disputas pela sua posse e pelo poder político 

local se tornaram freqüentes não apenas durante o período colonial mas também no 

monárquico e no republicano com a criação de novas vilas, elevação dessas à 

categoria de cidade e a criação de municípios, seja por intermédio de Leis 

Provinciais, de Decretos Federais ou de Leis Estaduais. 

 

 

 

 

Fotografia 15 – Igreja de Nossa Senhora dos 
Milagres, em São João do Cariri. 

Fotografia 16 – Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, em Cabaceiras.  
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3.2 A fragmentação do território durante o império 

 

A independência do Brasil, ocorrida em 07 de setembro de 1822, 

permitiu uma redefinição da estrutura político-administrativa, sobretudo com a 

Constituição de 1824, que, em seu Art. 2º, assinala a divisão do território nacional 

em Províncias subdivididas em municípios (BRASIL, 1986). Embora sinalizasse para 

alguns avanços político-institucionais importantes, como o direito que as vilas e as 

cidades tiveram para eleger uma Câmara de Vereadores, cuja responsabilidade 

estava centrada no governo municipal, Gomes (1997, p. 79) adverte que “esta 

concessão não se constituiu numa mudança significativa do ponto de vista 

institucional para o município, tendo em vista a concentração de poder que se 

manifestava no regime escravista que dominava o Brasil”. 

O período imperial foi caracterizado pelo cerceamento da atuação das 

Câmaras Municipais, que perderam funções financeiras e políticas, embora seu 

Presidente exercesse funções executivas. “Inspirado na legislação napoleônica de 

1804, o Império transformou as Câmaras Municipais em ‘corporações meramente 

administrativas’, pela Lei Regulamentar de 1o de outubro de 1828” (IBAM, 2004). 

Noutras palavras, no período imperial as instituições municipais foram reduzidas ao 

imobilismo e à inércia, embora tenha ocorrido um processo mais amplo de criação 

de novos municípios, seja em decorrência da fragmentação do território ou porque 

as antigas vilas alcançaram a condição de município. 

Na região em estudo, a Vila Real de São João dos Cariris Velhos e a 

Vila Federal de Cabaceiras passaram à condição de municípios, sendo, portanto, 

consideradas por nós como “municípios-troncos”, uma vez que constituem a base de 

estruturação territorial da região (mapa 05). 
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Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Jucá (1982). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 

 
Mapa 05 – Cariri Paraibano: municípios “troncos” (1831 e 1835) 

 

Como está expresso no mapa, nesse período, a região do Cariri 

contava apenas com dois municípios. Entretanto, devido à concentração 

populacional em torno de povoados e à importância das atividades agrárias, 

principalmente a pecuária, que conferiam prestígio e poder político a determinados 

grupos familiares, ocorreu o primeiro processo de fragmentação do território (Mapa 

06).  

 
 



 125

 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Araújo (1998). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 

 
Mapa 06 – Cariri Paraibano: fragmentação do território (1872 e 1886) 

 

Com esse processo, os limites intrarregionais foram alterados em face 

da criação dos municípios de Alagoa do Monteiro (Lei Provincial nº 457, de 28 de 

junho de 1872), atualmente denominado apenas de Monteiro, e Batalhão (Lei 

Provincial nº 829, de 06 de outubro de 1886), atual Taperoá (SEBRAE/PB. 

PRODER, 1996, 1997). A partir desse processo inicial de fragmentação, permeado 

por relações de poder político e econômico, o território regional do Cariri Paraibano 

vai tomar uma nova dimensão durante o período republicano. 
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3.3 A fragmentação do território durante a república 

 

A República preencheu o vazio deixado pela derrubada do regime 

monárquico, legitimado pelo Golpe Militar de 15 de novembro de 1889. Com isso, as 

forças políticas que se uniram em torno do Golpe apresentavam idéias discordantes 

tanto em relação à forma do regime que deveria ser implementado quanto às visões 

de república, fazendo emergir o debate entre os defensores das tendências 

centralizadoras e descentralizadoras, o que parece ser uma constante na vida 

política brasileira. 

Os adeptos da centralização defendiam a tese de que a concentração 

do poder no âmbito federal possibilitaria uma maior autonomia da União nas 

intervenções econômicas. Para isso, era indispensável o rompimento com os 

particularismos e o enfraquecimento dos poderes locais. 

No entanto, essa tendência esbarrava na reação contrária dos grupos 

que rejeitavam o comando da esfera econômica pela União, uma vez que a ação 

deles, que reivindicavam maior autonomia local, tinha por objetivo transformar o 

Estado numa máquina a serviço dos grandes proprietários ligados à atividade 

agrícola. Essa tendência foi afastada pelo governo provisório (na fase militar), que 

estava disposto a deter o avanço das reivindicações de autonomia local defendidas 

pelos grupos políticos ligados às atividades agrárias. Na ótica do governo, “a 

República seria estável, progressista e atraente com a aceleração do quadro 

industrial, abandonando o agrarismo exclusivo do Império”, como salientou Faoro 

(1975) na obra Os donos do poder. 

As tentativas de enfraquecimento dos poderes locais ligados à 

atividade agroexportadora e de rompimento com os particularismos, na mira do 
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desenvolvimento nacional, fracassaram. Prevaleceram, portanto, os interesses 

políticos e, sobretudo, pessoais, dos setores oligárquicos, tornando vitoriosa a tese 

da descentralização, visto que as questões regionais, enredadas em reinvenções e 

em compromissos locais, não tornaram homogêneas as linhas de conduta nacional, 

capazes de justificar a ação comum e solidária entre governadores, senadores e 

deputados (FAORO, 1975). Desse modo, criaram-se as condições políticas e 

institucionais que favoreceram o mandonismo local que, desde o período colonial, 

era exercido pelos proprietários de terra. 

A promulgação da primeira Constituição republicana, em 24 de 

fevereiro de 1891, permitiu um redimensionamento nas instituições político-

administrativas do País, na medida em que as antigas províncias passaram à 

condição de Estado membro da Federação, como está explícito no Art. 4º dessa 

Constituição: “Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se, para se anexar a outros, ou para formar novos Estados, mediante 

aquiescência do Congresso Nacional” (BRASIL, 1986, p.99). 

Essa liberdade aos Estados para procederem de forma autônoma 

significava a liberdade de ação para os políticos que atuavam em cada um deles. 

Como conseqüência, tiveram ampliadas suas prerrogativas de poder em nível local, 

o que lhes permitiu consolidar o coronelismo e reforçar a dominação dos grupos que 

comandavam a política local. Ao estudar o coronelismo sob a ótica da sociologia, 

Queiroz (1989, p. 155) afirma que 

 
[...] os chefes políticos locais e regionais se mantiveram 
praticamente os mesmos e continuaram elegendo para as Câmaras, 
para as presidências dos estados, para o Senado, seus parentes, 
seus aliados, seus apaniguados, seus protegidos. 
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Outra questão que veio à baila com essa Constituição diz respeito à 

autonomia dos municípios. O Art. 68, que trata desse assunto, assinala que “os 

Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios 

em tudo quanto respeite o seu peculiar interesse” (BRASIL, 1986, p. 99). 

Desse modo, estava assegurado o princípio da autonomia na Carta 

Constitucional, porém, na prática, a dependência e a função política do município, 

como fonte de poder político, continuava. Como argumenta Brasileiro (1973, p. 06), 

em seu estudo sobre o município como sistema político, 

 
O município sofria nessa época, grande escassez de recursos, o 
que aumentava a sua dependência aos sistemas maiores. [...] O 
governo local, em vez de ser predominantemente um prestador de 
serviços à comunidade funcionava, principalmente como um 
instrumento político nas mãos da elite dominante. 
 

O princípio da autonomia estadual posto em prática nos anos 

seguintes, com a institucionalização das relações entre os governos federal e 

estadual, foi garantido por meio do “estadualismo”, que tinha por objetivo resguardar 

os interesses dos grupos regionais e assegurar a independência das oligarquias 

diante do poder central.  

Para tratar das relações entre as oligarquias estaduais e o poder 

central, representado àquela época, sobretudo pelo governo Campos Sales (1891-

1894), foi instituída, por esse governo, a denominada “política dos governadores”, na 

qual o Governo Federal apoiaria a oligarquia dominante em cada estado, garantindo-

lhe maior poder de barganha. No entanto, caberia a essa oligarquia garantir a 

eleição de candidatos oficiais para o Congresso Nacional, bem como amenizar as 

divergências e as tensões entre os diferentes grupos que disputavam o poder. Com 

isso, as oligarquias estaduais, formadas por compromisso entre o poder político e 
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econômico dos coronéis e o poder estadual, articulavam-se em torno de um grupo 

oligárquico mais forte. 

Analisando o republicanismo e o federalismo no Brasil, Silveira (1978, 

p. 173) pontua que 

[...] ao mesmo tempo em que assegurava o poder às oligarquias 
regionais, a Política dos Governadores constituía-se numa política 
de compromisso nacional no sentido que imprimia uma coordenação 
nos três níveis de Governo: havia um escalonamento de favores 
mútuos desde a base municipalista até a Presidência da República, 
mas cabia aos estados a mediação dupla. No âmbito municipal, 
interferiam para garantir o situacionismo. No âmbito federal, 
constituíam, através de suas bancadas, a base de sustentação do 
Governo. 
 

Nas palavras da autora, fica evidente que as bases da estrutura de 

poder foram praticamente inalteradas, ou seja, permaneciam essencialmente rurais, 

na medida em que a propriedade da terra, a dominação exercida pelos chefes 

políticos locais e a representação política das oligarquias eram os pilares de sua 

sustentação. 

O predomínio do poder oligárquico, que perdurou durante a Primeira 

República, fez emergir diversos problemas de ordem política, fazendo com que, no 

final da década de 1920, os reflexos de sua estrutura, associada a fatores externos, 

dessem origem a um movimento político e social que ficou conhecido pelo nome de 

revolução de 1930. O resultado desse movimento foi a instalação de um novo 

quadro político no País. 

Desse modo, o movimento militar, que toma o poder em 24 de 

novembro de 1930, encerra o período denominado de Velha República, até então 

trilhado pelos rumos da Constituição de 1891. Com esse movimento, Getúlio Vargas 

ascende ao poder e governa o Brasil entre 1930 e 1934. O fim do domínio 

oligárquico presente em diversos estados e a organização dos sindicatos estão entre 
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as principais reivindicações dos movimentos sociais que despontaram nesse 

período, e que traziam em seu contexto a reconstitucionalização do País, ocorrida 

com a constituinte de 1933, que elabora outra Carta Constitucional, promulgada em 

1934. 

No período analisado, o território do Cariri Paraibano não passou por 

nenhum processo de fragmentação. A partir do conjunto de elementos trabalhados, 

acreditamos que essa inexistência deveu-se à centralização do poder e, 

principalmente, à predominância do campo sobre a cidade, como já foi anunciado 

por diversos historiadores, merecendo destaque o estudo de Prado Júnior (1981) 

sobre a formação do Brasil contemporâneo. Assim, o controle e o poder político dos 

grandes proprietários de terra é hegemônico no campo e nos pequenos núcleos 

urbanos da região. 

A Constituição de 1934 contempla as principais reivindicações dos 

movimentos sociais naquele momento e elege, de forma indireta, Getúlio Vargas 

para um mandato de quatro anos, dando início ao que alguns teóricos denominaram 

de República Nova, ou seja, a segunda etapa da nossa experiência política 

republicana (1930 a 1937).  

De acordo com os novos preceitos constitucionais, a autonomia dos 

municípios é ressaltada mais uma vez, sendo garantido o direito de os municípios 

terem seus prefeitos eleitos pelos munícipes e não mais nomeados pelo governador, 

como ocorria no período anterior. Além disso, o Art. 13, itens II e III (BRASIL, 1986), 

assegura o direito aos municípios de decretar taxas e impostos, bem como a 

arrecadação, a aplicação de suas receitas e a organização dos serviços de sua 

competência. Nesse período, mais uma vez não ocorreu a criação de nenhum 

município na região em estudo. 
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As conquistas políticas, econômicas e sociais alcançadas na 

Constituição de 1934 perduraram por um curto lapso de tempo, pois outro Golpe, 

deflagrado em 10 de novembro de 1937, fecha o Congresso Nacional e promulga 

nova Constituição para o País, na qual o autoritarismo, o corporativismo e, 

principalmente, o caráter centralizador vão se constituir nas suas principais 

características. Com isso, era inaugurada uma nova fase: o Estado Novo (1937-

1945), ratificando, assim, a dicotomia “centralização versus descentralização” como 

uma constante na cena política brasileira. 

Com essa Constituição, os estados perdem autonomia, os seus 

governadores são interventores nomeados pelo Presidente da República e os 

governantes municipais nomeados pelos governadores-interventores. Esse 

processo, denominado de sistema de interventoria, constituiu-se em um importante 

mecanismo de centralização do poder político, principalmente no Nordeste brasileiro, 

ao garantir privilégios e interesses políticos dos governadores, sendo os municípios, 

mais uma vez, peças vitais no jogo político eleitoral, ou seja, na consolidação dos 

“currais eleitorais”. 

Nesse processo, o Município é objeto de manipulação por parte das 

oligarquias estaduais, em virtude da concentração do poder político nas mãos dos 

chefes políticos, que dominaram, por gerações, a política estadual, a ponto de a 

União e os municípios se tornarem inertes diante deles. Assim sendo, Governadores 

estaduais usavam, na maioria das vezes (ou quase sempre), os Municípios como 

“massa de manobra” para as eleições manipuladas, no sentido de garantirem a 

reprodução do poder dos grupos oligárquicos locais e, conseqüentemente, 

continuarem a ter o poder político em suas mãos. 
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Diante das ações implementadas pelos “donos do poder”, fica implícita 

no jogo político uma pactuação entre os governantes estaduais, eleitos 

indiretamente, e os chefes políticos locais que exerciam enorme influência em suas 

áreas de atuação, o que dificultava a fragmentação do território. Tal influência e 

controle sobre os votos continuavam sendo exercidos pelos chefes políticos locais, 

reproduzidos pela existência de um pacto conservador entre o poder central e as 

elites regionais, traço característico da política brasileira (CASTRO, 1992). 

O fim do Estado Novo, com a deposição de Getúlio Vargas pelos 

mesmos militares que lhe deram apoio no golpe de 1937, desencadeia um novo 

processo de democratização do País com a eleição de representantes que vão 

elaborar outra Constituição, a de 1946. Nesse novo contexto político-institucional, a 

região do Cariri Paraibano, que até então se mantinha “alheia” ao processo de 

fragmentação, passa por uma reconfiguração territorial, na medida em foram criados 

treze novos municípios. 

 

3.3.1 A (re)configuração do território 

 

A Constituição de 1946 criou mecanismos favoráveis à prática 

municipalista, pois emancipava o ente municipal da tutela do governo federal. Esse 

processo delineou um novo papel para os municípios no cenário político nacional, na 

medida em que passaram a ter autonomia política e se constituíram em entes 

políticos importantes, sendo garantido também o direito aos munícipes de 

escolherem seus governantes por meio de eleições livres e diretas. Embora não 

tenha sido afastada por completo a influência dos chefes políticos locais (os 

denominados coronéis) e não se tenha desfeito os acordos que sustentavam as 
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velhas oligarquias, esses novos mecanismos constitucionais poderiam permitir uma 

gradativa politização entre segmentos das sociedades locais. 

Como resultante daquele novo momento político, surgiram, nas 

décadas de 1950 e 1960, novas lideranças políticas no País, que passaram a 

desenvolver outras práticas de gestão e a defender a importância dos municípios no 

cenário político nacional. Na literatura que versa sobre o assunto, é possível 

destacar o papel exercido por alguns prefeitos de capitais no Brasil, os quais 

introduziram experiências inovadoras na gestão pública, visto que havia um 

comprometimento com os segmentos mais pobres e com a busca de soluções para 

os problemas socioeconômicos que os afetavam. Nas palavras de Andrade (2001, p. 

48), 

 
os exemplos mais marcantes, no Nordeste, foram Miguel Arraes, em 
Recife, e Djalma Maranhão, em Natal, [...] na medida em que não 
mantinham relações de dependência com as velhas oligarquias 
locais nem tinham parte nos acordos políticos que sustentavam as 
mesmas. 
Por essas razões, esses personagens ameaçavam a estrutura 
vigente, o que explica a supressão das eleições diretas para 
prefeitos das capitais e de algumas cidades estratégicas, após o 
golpe militar de 64. Permaneceram, no entanto, as eleições diretas 
nos pequenos e médios municípios, onde a velha estrutura de poder 
ligada à propriedade da terra, garantia o perfil conservador dos 
governantes e a manutenção de pactos anti-mudança. 
 

Desse modo, os municípios do Cariri Paraibano continuaram sendo 

palco para reprodução de velhas práticas políticas exercidas por grupos dominantes 

que mantinham a propriedade da terra como base de sustentação política. 

É nesse contexto que novos municípios são criados. Esse processo 

pode ser entendido como uma conseqüência dos preceitos da Constituição de 1946, 

que deu aos municípios mais autonomia e tornou mais fácil o processo de criação 

destes. Com isso, a região do Cariri Paraibano passou por dois novos momentos de 
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fragmentação territorial. O primeiro transcorreu ao longo da década de 1950, quando 

foram criados seis novos municípios na região, sendo o município de Monteiro 

aquele que mais perdeu território em função da criação dos municípios de Sumé, 

São Sebastião do Umbuzeiro e Prata, como pode ser visto no mapa seguinte. 

 

 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Araújo (1998). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 

 
Mapa 07 – Cariri Paraibano: fragmentação do território (1951 e 1959) 

 

Nesse segundo momento de fragmentação, que ocorreu em 1961 e 

1962 (Mapa 08), o número de municípios criados no período superou o da década 

anterior. Nesse processo, discursos políticos foram forjados/atualizados por parte de 

novos grupos que procuravam se territorializar no urbano em função do projeto de 
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desenvolvimento industrial conduzido pelo Estado brasileiro, no qual era 

imprescindível a existência de centros urbanos. 

 

 
Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Araújo (1998). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 

 
Mapa 08 – Cariri Paraibano: fragmentação do território – 1961 e 1962 

 

Como pode ser constatado a partir da leitura dos mapas 07 e 08, que 

expressam novas espacializações na região, treze novos municípios foram criados 

em um período de apenas doze anos. Assim, considerando que até a promulgação 

da Constituição de 1946 existiam apenas quatro municípios (São João do Cariri, 

Cabaceiras, Monteiro e Taperoá), a fragmentação do território que ocorreu no 

período em questão representou um aumento percentual de 325% da “malha” 
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municipal regional. Todos os municípios foram criados por Leis Estaduais (Quadro 

04), seguindo os preceitos constitucionais da época. 

 
Municípios Lei e data de criação Data de 

instalação 

Município de origem 

Sumé Nº 513 de 08/02/1951 01/04/1951 Monteiro 
Prata Nº 1147 de 16/02/1955 07/01/1959 Monteiro 
Boqueirão Nº 2078 de 30/04/1959 30/11/1959 Cabaceiras 
Congo Nº 2064 de 27/04/1959 15/05/1959 São João do Cariri 
São Sebastião do Umbuzeiro Nº 2610 de 08/05/1959 22/05/1959 Monteiro 
Serra Branca Nº 2065 de 27/04/1959 10/04/1960 São João do Cariri 
Barra de São Miguel Nº 2623 de 14/12/1961 08/04/1962 Cabaceiras 
Livramento Nº 2625 de 15/12/1961 11/11/1962 Taperoá 
Ouro Velho Nº 2615 de 12/12/1961 15/01/1961 Prata 
São José dos Cordeiros Nº 2662 de 22/12/1961 31/12/1961 São João do Cariri 
Camalaú Nº 2617 de 12/12/1961 19/03/1962 Monteiro 
Gurjão Nº 2747 de 02/01/1962 25/05/1962 São João do Cariri 
São João do Tigre Nº 2749 de 02/01/1962 24/06/1962 São Sebastião do Umbuzeiro 

Fonte: Araújo (1998). 
 

Quadro 04 – Cariri Paraibano: municípios criados nas décadas de1950 e 1960 e suas 
respectivas leis de criação e data de instalação 

 

De acordo com as informações do quadro, é possível afirmar que a 

maior parte das emancipações municipais concentrou-se nos dois primeiros anos da 

década de 1960, e que os municípios de São João do Cariri e de Monteiro foram os 

que mais perderam território. As informações também reafirmam as considerações já 

feitas sobre a significativa redução temporal para a ocorrência do processo 

fragmentário na região, visto que os municípios de Prata e São Sebastião do 

Umbuzeiro, criados respectivamente em 1955 e 1959, já tiveram seus territórios 

redefinidos com a criação de Ouro Velho (1961) e São João do Tigre (1962).  

Para nós, essas considerações sobre a reconfiguração territorial do 

Cariri Paraibano auxiliam na compreensão das relações de poder que foram 

estabelecidas na região. Essas se firmaram a partir da dominação da terra, 

associada à estrutura de poder em nível nacional, e, portanto, na construção de seu 

território, sobretudo se levarmos em consideração que de 1891, ano da primeira 
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Constituição republicana, até 1950 nenhum município foi criado na região em 

estudo. 

Ao possibilitar uma estrutura de poder menos concentrada, a 

Constituição de 1946 possibilitou também o redimensionamento desse poder na 

região, a partir da definição de novos territórios, demarcados por meio de 

instrumento político-administrativo materializado no município. 

Tendo em vista que a fragmentação ou não do território é um dos 

componentes do poder político, foi possível listarmos alguns fatores que podem ser 

considerados como elementos responsáveis pelo intenso processo de partilha 

territorial que ocorreu na região nos dois últimos períodos analisados. Dentre outros, 

destacamos: 

 a criação de novos municípios, que permitiu aos grupos oligárquicos 

tradicionais novos espaços para a (re)produção de seu poder político; 

 a redefinição político-administrativa estabelecida na Constituição de 

1946, que deu mais autonomia aos municípios, como entes federativos; 

 o surgimento de novas lideranças políticas estaduais e regionais, 

que estavam em consonância com o modelo industrial conduzido pelo estado 

brasileiro; 

 a crise das atividades econômicas tradicionais, que restringiu o 

poder econômico dos grandes proprietários de terras; 

 a iniciativa e os interesses do executivo estadual em fortalecer seu 

poder político. 

No entanto, o golpe militar deflagrado em 1964, a exemplo do que 

ocorrera com o de 1937, restringiu direitos e cassou mandatos políticos, 

principalmente daqueles que se opuseram ao golpe, tornando ainda mais frágil a 
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democracia e a Constituição vigente no País. Além disso, o município, que havia 

adquirido uma maior autonomia com a Constituição de 1946, voltou a ter sérias 

restrições devido ao caráter centralizador que passou a vigorar no período de 

ditadura militar. 

Em 1967, durante o governo do presidente Castelo Branco, o 

Congresso Nacional elabora outra Constituição, que foi modificada diversas vezes 

por meio das Emendas Constitucionais, como a de número 01, que crivou, 

novamente, no âmago da sociedade o caráter autoritário e centralizador, 

estabelecendo eleições indiretas para governador, criando a figura do “senador 

biônico”, reforçando as possibilidades de intervenção do Estado nos entes 

municipais, e ainda proibindo as eleições para prefeito das capitais dos Estados.  

Na Paraíba, a Constituição Estadual, promulgada em 12 de maio de 

1967, ao tratar da Organização Municipal, em seu capítulo I, destaca: 

 
Art. 87º O território do estado é dividido em municípios, podendo a 
Lei subdividi-los em distritos. 
Art. 88º Os municípios serão organizados em Lei Complementar, de 
forma que lhes fique assegurada autonomia em tudo que respeite ao 
seu peculiar interesse, observadas as normas estabelecidas na 
Constituição do Brasil (PARAÍBA, 1967, p. 30). 
 

Os dispositivos que tratam da criação, desmembramentos e fusão de 

municípios seguem os preceitos da Constituição Federal, o que redunda numa forte 

concentração do poder local, sinalizando para a ausência da criação de novos 

municípios no Cariri Paraibano. 

Com a abertura democrática que passou a vigorar no Brasil no final 

dos anos de 1970, surgiu, na década seguinte, um amplo debate prenunciador de 

um novo desenho do sistema federativo brasileiro com o fortalecimento dos estados 

e municípios, que haviam sido enfraquecidos em dois momentos históricos 
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autoritários e concentradores de poder decisório na estrutura federal: a) 1930-1945, 

com Getúlio Vargas, e b) 1964-1985, com os governos militares. 

Seguindo as orientações desse debate, uma nova Constituição é 

promulgada em 1988, possibilitando, mais uma vez, novos encaminhamentos na 

definição do território, a partir de um intenso processo de fragmentação que 

aconteceu em todo o País. É nesse novo contexto que a fragmentação do território 

no Cariri Paraibano é retomada. 

 

3.3.2. A retomada do processo de fragmentação territorial 

 

O período entre 1985 e a promulgação da nova Constituição, em 1988, 

é marcado por uma intensa mobilização da sociedade em torno de conquistas 

democráticas anunciadas na Nova Carta. Nesse período, também foram intensos os 

debates para que fosse garantida na nova Constituição uma posição menos 

dependente e subordinada para municípios, no que se refere à distribuição de 

recursos e autonomia política.  

O fim da ditadura militar inaugurou um novo panorama político no 

Brasil, uma vez que se disseminaram pelo País movimentos sociais, urbanos e 

rurais, e organizações populares que reivindicavam mudanças na relação entre a 

sociedade civil e o Estado. Porém, convém ressaltar que, no âmago do Estado 

centralizador, estavam sendo dados passos na direção da valorização dos espaços 

municipais e do reconhecimento do papel importante desempenhado pelos grupos 

organizados da sociedade e de suas novas formas de atuação na luta por maior 

liberdade e democracia. 



 140

Em se tratando dessa questão, as palavras de Martins (2000, p. 78) 

são esclarecedoras. Para esse autor, 

 
antes mesmo que o regime militar se extinguisse, o Estado brasileiro 
tomava consciência das mudanças na relação entre a sociedade e o 
Estado e se propunha a reconstituir a hegemonia do Estado, 
mediante a abertura política, de modo a incorporar a nova vitalidade 
social como um fator politicamente positivo e administrável. Isto é, o 
Estado se abria para a possibilidade de fazer da sociedade um 
agente auxiliar, de modo a eliminar o conflito entre ambos, agravado 
pelo próprio regime. 
 

Com o fim do regime militar, os interesses nacionais são redefinidos e 

passa a vigorar um processo de municipalização de determinados serviços públicos, 

tais como os de saúde e de educação, assegurando aos municípios e aos estados a 

retomada do processo de autonomia, que havia prevalecido em períodos anteriores. 

Essa trajetória, permeada por avanços e recuos, revitaliza, a nosso ver, as tradições 

de base oligárquica e, aparentemente, revive a idéia do movimento pendular – 

salientado por Leal (1978) na obra Coronelismo, enxada e voto – existente no 

processo político brasileiro, no qual centralização e descentralização, ditadura e 

democracia ou autonomia e dependência se fazem presentes.  

A promulgação da Constituição de 1988, ocorrida em 03 de outubro, 

resulta, portanto, da redefinição do novo contexto político, social e econômico que 

passou a vigorar no País com o fim do regime militar. Com essa Constituição, foi 

assegurada a revalorização do município, na medida em que este teve maior 

autonomia política, administrativa e financeira, como está definido no Art. 18, que 

diz: “A organização político administrativa da República federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados e os Municípios, todos autônomos, nos termos 

desta Constituição” (BRASIL, 1988, p. 19).  
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A Nova Constituição também redefiniu as normas para a criação de 

municípios. O parágrafo 4º do Art. 18 diz que 

 
a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural 
do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 
interessadas (BRASIL, 1988, p. 19). 
 

Na íntegra, o conteúdo do parágrafo citado foi incorporado à 

Constituição Estadual, no artigo 14, do Capítulo IV (PARAÍBA, 1989). Pela citação, 

percebemos que passou a existir – assim como já ocorrera com a Constituição de 

1946 – uma certa facilidade para a criação de novos municípios. Além disso, 

devemos ressaltar que certos preceitos legais não foram observados com muito 

rigor. Caso isso tivesse ocorrido, distritos sem nenhuma infra-estrutura e/ou com 

totais populacionais inferiores aos que foram estabelecidos na Lei Complementar 

01/90, de 24 de janeiro de 1990, publicada no Diário Oficial de 30 de janeiro de 1990 

(ANEXO A), não teriam se tornado município na região do Cariri Paraibano. Na 

nossa compreensão, tais fatos ajudam a reforçar a tese de que a fragmentação do 

território é peça fundamental para a (re)produção do poder político local. 

Sobre os critérios que devem ser observados para que um distrito se 

torne município, o Capítulo I da referida Lei Complementar, em seu parágrafo único, 

o Artigo 1º, ressalta que o processo terá início mediante: 

 
I – Requerimento subscrito, no mínimo, por cinco Deputados com 
assento na Assembléia Legislativa; 
II – Representação dirigida à Assembléia Legislativa, no mínimo, por 
cem eleitores residentes e domiciliados na área respectiva, 
constando termo de responsabilidade e com reconhecimento 
notarial das firmas dos subscritores (PARAÍBA, 1990, p. 01). 
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No entanto, é no Art. 2º, que trata dos requisitos necessários para a 

criação de municípios, que se encontram elementos reforçadores da tese de que a 

fragmentação decorre da disputa e da reprodução do poder político. De acordo com 

o referido Artigo, 

 
Art. 2º – Nenhum município será criado ou desmembrado sem que 
sejam obedecidos, na respectiva área, os seguintes requisitos: 
I – população estimada superior a dois mil habitantes; 
II – eleitorado não inferior a um terço da população; 
III – centro urbano já constituído, com número de casas superior a 
cento e vinte, Cartório de Registro Civil, Sub-delegacia de polícia, 
Posto telefônico, Posto Médico e Seção Eleitoral (PARAÍBA, 1990, 
p. 01). 
 

A afirmação precedente justifica-se tendo em vista que no processo de 

criação de alguns municípios os requisitos estabelecidos na Lei não foram 

rigorosamente obedecidos, como já mencionamos anteriormente, principalmente os 

que se referem aos totais populacionais, uma vez que o Censo realizado pelo IBGE 

(2000) constatou que cinco dos doze municípios que foram criados na região do 

Cariri Paraibano (Amparo, Coxixola, Parari, Riacho de Santo Antonio e Zabelê) têm 

população total inferior a dois mil habitantes. 

Além disso, ainda de acordo com o Censo de 2000, outros quatro 

municípios (Barra de Santana, Caturité, Santo André e São Domingos do Cariri), 

mesmo apresentando número de habitantes superior ao exigido no referido Artigo, 

têm população urbana inferior a oitocentos habitantes. Outro dado que merece ser 

considerado diz respeito ao fato de que, do total dos municípios criados, apenas três 

(Alcantil, Assunção e Caraúbas) têm população urbana superior à população rural. 

Cabe lembrar também que os doze municípios criados na região em 

estudo, em 1994 (Quadro 05), a partir de Projetos de Lei aprovados na Assembléia 

Legislativa e confirmados por meio de Leis Estaduais (ANEXO B), foram instalados 
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sem disporem de nenhuma infra-estrutura nem tampouco de uma base técnica que 

fosse capaz de implementar medidas propositivas. Nesses, a dependência financeira 

e a baixa capacidade de arrecadação de tributos é um traço característico. 

 

Novo Município* Lei de Criação Município de Origem 
Alcantil Lei Estadual nº 5926, de 29 de abril de 1994. Boqueirão 
Amparo Lei Estadual nº 5894, de 29 de abril de 1994. Sumé 
Assunção Lei Estadual nº 5895, de 29 de abril de 1994. Taperoá 
Barra de Santana Lei Estadual nº 5925, de 29 de abril de 1994. Boqueirão 
Caraúbas Lei Estadual nº 5932, de 29 de abril de 1994. São João do Cariri 
Caturité Lei Estadual nº 5900, de 29 de abril de 1994. Boqueirão 
Coxixola Lei Estadual nº 5910, de 29 de abril de 1994. Serra Branca 
Parari Lei Estadual nº 5887, de 29 de abril de 1994. São José dos Cordeiros 
Riacho Sto Antonio Lei Estadual nº 5885, de 29 de abril de 1994. Boqueirão 
Santo André Lei Estadual nº 5906, de 29 de abril de 1994. Gurjão 
São Domingos do Cariri Lei Estadual nº 5903, de 29 de abril de 1994. Cabaceiras 
Zabelê Lei Estadual nº 5919, de 29 de abril de 1994. São Sebastião do Umbuzeiro 
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, março de 2004. 
 

Quadro 05 – Cariri Paraibano: novos municípios e suas respectivas leis de criação 
 

Nesse processo emancipatório, ficou claro, mais uma vez, o caráter 

político que norteou a criação de novos municípios na região, na medida em que, 

dentre outros aspectos, fortaleceu, por um lado, o poder de grupos que atuam em 

nível do Estado e que têm a região como sua base de atuação, a exemplo do 

Deputado Federal Carlos Dunga (PTB) e do Deputado Estadual Pedro Medeiros 

(PSDB). Por outro lado, reproduziu o poder político local, seja pela emergência de 

novas lideranças ou, então, pelo fortalecimento de grupos tradicionais já existentes, 

visto que ambos enxergaram nos movimentos emancipatórios o lugar comum ou o 

espaço ideal, segundo a concepção weberiana, para alcançarem seus objetivos 

políticos, isto é, o controle, a dominação e a apropriação do território, tendo por base 

um discurso que manipulou anseios de uma coletividade a partir de uma falsa crença 

de luta por interesses comuns. 
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Esses discursos estavam permeados de geografismos14 forjados a 

partir do quadro de carências e de abandono dos distritos, principalmente aqueles 

mais afastados das sedes municipais, onde havia uma maior demanda por parte da 

população pelos serviços que são oferecidos pelo poder público e que se faziam 

necessários. Assim, idéias de que os distritos são abandonados pelas prefeituras e 

que “um lugar explora o outro” foram duplamente utilizadas. Em dado momento, 

essas idéias foram responsáveis pela geração de um sentimento de perda e 

exclusão da população residente nos distritos aspirantes à condição de município; 

num outro, foram apropriadas e amplamente difundidas, sendo utilizadas como 

instrumento para a mobilização em torno de ações emancipatórias. 

Apesar da restrição ou oposição por parte daqueles que eram 

contrários ao processo de fragmentação, os discursos favoráveis à emancipação 

foram amplamente absorvidos. Isso porque, no imaginário da população que 

habitava os antigos distritos, os principais problemas que a afligiam, como saúde e 

desemprego, seriam resolvidos. Ademais, não se pode negar que esse processo 

tem um caráter institucional e que projetou desejos por parte de parcela significativa 

da população que habitava os antigos distritos, expressando, assim, o sentimento de 

pertença, de territorialidade, um tipo de sentimento no qual o pertencente 

 
não se vincula necessariamente à propriedade da terra, mas à sua 
apropriação. Essa apropriação, por sua vez, tem um duplo 
significado. De um lado associa-se ao controle de fato, efetivo, por 
vezes legitimado, por parte de instituições ou grupos sobre um dado 
segmento do espaço [...] por outro lado pode assumir uma dimensão 
afetiva, derivada das práticas espacializadas por parte de grupos 
distintos definidos segundo renda, raça, religião, sexo, idade ou a 
outros atributos (CORRÊA, 1994, p. 251). 

                                                           
14 Na obra A Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, Lacoste (1997, p. 65) 
entende por geografismos “as metáforas que transformam em forças políticas, em atores ou heróis da 
história, porções do espaço terrestre ou, mais exatamente, os nomes dados (pelos geógrafos) a 
territórios mais ou menos extensos. Exemplos de geografismos: a Lorena luta, a Córsega se revolta 
[...]”. São metáforas como essas que escamoteiam idéias de dominação e exploração de um lugar em 
relação a outros, bem como servem para omitir aqueles que exercem esse papel. 
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É certo que as concepções contidas nas palavras desse autor se 

fizeram presentes durante o processo de fragmentação territorial que estamos 

analisando. No entanto, temos a clareza de que as discussões em torno da 

fragmentação estavam pautadas na idéia de que fazer parte de um município 

poderia contribuir para a solução dos graves problemas socioterritoriais e fazer valer 

a condição de cidadania dos habitantes dos antigos distritos. 

Essa concepção esteve presente nos depoimentos de pessoas da 

comunidade ou representantes de entidades locais entrevistados, que expressaram 

em suas falas o poder da emancipação na solução dos problemas por eles 

enfrentados. Por isso, a maioria desses entrevistados (73,73%) considera que tal 

prática representou um avanço político na região porque favoreceu os antigos 

distritos que eram totalmente dependentes da sede municipal. Para eles, a 

emancipação permitiu uma aproximação melhor dos administradores municipais 

junto à comunidade, possibilitando, assim, melhores condições de vida para a 

população. O depoimento a seguir resume a convergência de opiniões expressas 

pelos entrevistados que fazem parte desse percentual: “Com a criação do município 

,o povo passou a se sentir mais povo e com a necessidade de se organizar em 

Sindicatos, Conselhos etc. Se bem que quando se tem um poder político forte há 

interferências políticas. Com o município, o povo teve mais políticas públicas que, 

mesmo com o assistencialismo, ajudam os mais pobres” (Entrevistado 10 – 

Vereador). 

Pensamento contrário teve 26,27% dos vereadores entrevistados. Para 

esses, a criação de municípios não se traduziu por melhorias para a população dos 

antigos distritos, uma vez que “aumentou despesas e disseminou pobreza”, bem 

como “não atendeu às expectativas da população quanto à solução de seus 
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principais problemas”. Na prática, “o que mudou mesmo foi para os grupos políticos 

porque aumentou o espaço de atuação deles” (Entrevistado 11 – Vereador). 

Em meio a interesses políticos, econômicos e sociais que nortearam a 

criação de municípios no Cariri Paraibano, em 1994, ainda persistem divergências 

sobre esse processo. Para 54,55% dos prefeitos entrevistados, a criação de novos 

municípios foi extremamente positiva para as comunidades dos antigos distritos 

porque “muitos deles cresceram e se desenvolveram, evidentemente onde houve 

boas administrações” (Entrevistado 12 – Prefeito). 

Essa forma de pensar foi corroborada em outros depoimentos, dentre 

os quais destacamos o seguinte: “A criação de novos municípios foi uma das coisas 

que eu mais vibrei. Criou-se uma expectativa de que criar um município era dividir 

miséria, o que não é verdade. É preciso escolher bem o prefeito. Se fizer um 

trabalho sério, dá certo” (Entrevistado 13 – Prefeito). 

Mesmo com as divergências que perduram até hoje, é certo que ao 

término de todo o processo de fragmentação territorial, a região do Cariri passou a 

ser formada por 29 municípios (Mapa 09), nos quais predominam pequenos totais 

populacionais, carência de infra-estrutura física e de pessoal qualificado para 

gestão, atividades econômicas ainda fortemente ligadas à agropecuária, 

inexpressividade da atividade comercial e industrial, bem como uma rede urbana 

formada predominantemente por pequenas cidades, as quais são capazes de 

satisfazer tão-somente às necessidades mínimas, reais ou criadas, de seus 

habitantes. 
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Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2005), a partir de Araújo (1998). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 

 
Mapa 09 – Cariri Paraibano: fragmentação do território (1994) 

 

Apesar do intenso processo de fragmentação, sobretudo a partir da 

segunda metade do século XX, a leitura e a interpretação desse mapa permite 

constatarmos a existência de uma divisão político-administrativa diferenciada no 

tocante às dimensões territoriais dos municípios. Isso porque ainda existem diversos 

municípios com dimensão territorial considerável, expressando, assim, as formas 

históricas de apropriação do território, a estrutura fundiária local e o tipo de atividade 

neles predominante. 

Na maioria desses novos municípios, predomina um quadro de 

precariedade infra-estrutural em decorrência da frágil economia local caracterizada 
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pela pecuária extensiva, muito embora a ovinocaprinocultura venha se expandindo 

na região e se transformando em atividade econômica importante como geradora de 

emprego e renda. Em alguns desses municípios, como é o caso de Caraúbas e de 

Zabelê, vem ocorrendo, nos últimos tempos, uma tentativa de diversificação 

econômica com a intensificação do processo de extração mineral (calcário) e com 

estímulos às atividades relacionadas à produção artesanal, como bordados, rendas 

e objetos em palha, couro e cerâmica. 

Com a pesquisa, constatamos a presença de empreendimentos 

relacionados ao beneficiamento do leite: a Serrote Branco Agroindústria Ltda 

(SEBRAL) e a Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda (COAPECAL), por exemplo, 

instaladas no município de Caturité, têm a pecuária bovina como base econômica. 

Essas empresas são apontadas por muitos entrevistados nesse município como a 

principal fonte geradora de emprego e renda para a população residente no campo. 

Aliás, esse município é, percentualmente, o segundo município do Cariri com 

concentração de pessoas residentes no campo (80,92%), sendo superado apenas 

por Barra de Santana (92,76%). 

A nosso ver, o município de Barra de Santana pode ser visto como 

aquele que melhor representa o complexo quadro socioterritorial existente na região 

do Cariri Paraibano. Esse município destaca-se negativamente por apresentar os 

mais baixos indicadores sociais do Cariri Oriental, ou seja, maior percentual de 

analfabetos com 15 anos ou mais de idade (40,05%), maior percentual de pessoas 

com renda per capita inferior a setenta e cinco reais e cinqüenta centavos (73,27%) 

e menor Índice de Desenvolvimento Humano (0,575), segundo dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2003). Tal condição reflete o grau de abandono a que está submetida a população 
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local, a mesma população que anos atrás acreditava na melhoria de sua condição 

socioeconômica com a mudança da condição de distrito de Boqueirão para 

município. 

Em outros municípios, como São Domingos do Cariri, constatamos 

que, nos últimos tempos, vêm despontando outras atividades econômicas que têm 

possibilitado condições mais favoráveis para a reprodução da sociedade e para 

dinamizar a economia local. Estimulada pelo poder público local, a pequena 

produção industrial de vestuário atende tanto às demandas do mercado interno 

como de outros municípios (Fotografias 17 e 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./ 2004.              Foto: Anieres Barbosa da Silva, nov./2004. 

 

 

 

Essa atividade vem sendo considerada pelo gestor municipal, pelos 

pequenos empresários e pela população, como uma alternativa importante na 

geração de emprego e renda e como inibidora do fluxo migratório que ainda ocorre 

em todos os municípios do Cariri Paraibano. O crescimento dessa atividade pode ser 

um dos indicativos que justificam por que, dentre os municípios do Cariri Oriental, 

São Domingos apresenta o menor percentual de pessoas com renda per capita 

Fotografia 17 – Produção de vestuário no 
município de São Domingos do Cariri. 
 

Fotografia 18 – Centro de treinamento industrial 
construído pela prefeitura para qualificar mão-de-
obra e estimular a produção de vestuário. São 
Domingos do Cariri. 
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inferior a setenta e cinco reais e cinqüenta centavos, segundo dados do Pnud, Ipea 

e Fundação João Pinheiro (2003). 

Esse quadro, que sucintamente descrevemos e que será aprofundado 

no capítulo seguinte, expressa a fragilidade socioterritorial existente nos novos 

municípios da região do Cariri. Como já destacamos anteriormente, essa condição 

não decorre apenas de práticas econômicas ainda tradicionais mas também de uma 

herança histórica de práticas políticas que foram sendo reproduzidas ao longo do 

tempo. 

Após o “festival emancipatório” que ocorreu no Cariri Paraibano, e em 

outras regiões do Estado da Paraíba, não mais se verificou nenhuma emancipação 

de distritos nessa região. Tal fato teve registro porque diante do excessivo número 

de municípios que foram criados no território brasileiro, após a promulgação da 

Constituição de 1988, o Governo Federal encaminhou, em 1995, ao Congresso 

Nacional um projeto de Emenda Constitucional, a de nº 15, aprovada em setembro 

de 1996, alterando a redação do parágrafo 4º do Art. 18 (ANEXO C). 

Pelo exposto, percebemos que foram criados mecanismos que 

tornaram mais criterioso o processo de criação de municípios. Dentre eles, a 

realização e a divulgação de um estudo de viabilidade, no sentido de averiguar as 

condições econômicas, demográficas, infra-estruturais etc., para que possa ser 

concedida a autorização para a realização de plebiscito não apenas no distrito que 

pleiteia a emancipação mas também no município objeto de fragmentação. De certa 

forma, isso justifica a ausência de novas fragmentações territoriais no Cariri 

Paraibano, e em outras regiões do País, não porque tenham cessado os interesses 

de determinados grupos que vêem na criação de novos municípios as condições 

ideais para se reproduzir. 
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Como forma de expressar todo o processo de fragmentação territorial, 

o esquema 02 sintetiza-o em diversos momentos históricos e político-institucionais 

do País, notadamente na fase imperial e ao longo do período republicano ora em 

curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA: 
 Municípios Troncos. 
 Primeiro processo de fragmentação (1872/1886). 
 Segundo processo de fragmentação (1951/1959). 
 Terceiro processo de fragmentação (1961/1962) 
 Quarto processo de fragmentação (1994). 

Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2004), a partir de Araújo (1998). 
 

Esquema 02 – Cariri Paraibano: síntese da fragmentação do território entre 1831 e 
1994 

 
CABACEIRAS 

(1835) 

BOQUEIRÃO (1959) 

BARRA DE SÃO MIGUEL (1961)

SÃO DOMINGOS DO CARIRI (1994)

BARRA DE SANTANA (1994) 

CATURITÉ (1994) 

RIACHO DE SANTO ANTONIO (1994) 

ALCANTIL (1994) 

SÃO JOÃO 
DO CARIRI 

(1831) 

TAPEROÁ (1886)

SERRA BRANCA (1959) 

PRATA (1955) 

SÃO SEBASTIÃO 
DO UMBUZEIRO 

(1959) 

CAMALAÚ (1961)

SUMÉ (1951)

CONGO (1959) 

SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS (1961)

GURJÃO (1962) 

CARAÚBAS (1994) 

OURO VELHO (1961)

AMPARO (1994) 

SÃO JOÂO DO TIGRE (1962) 

ZABELÊ (1994) 

LIVRAMENTO (1961) 

ASSUNÇÃO (1994) 

COXIXOLA (1994) 

PARARÍ (1994) 

SANTO ANDRÉ (1994) 

MONTEIRO (1872)
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O processo de fragmentação aqui relatado pode ser apontado como 

aquele que vai definir o Cariri Paraibano como um território nos moldes defendidos 

neste trabalho. Ou seja, um espaço apropriado e delimitado por e a partir das 

relações de poder, que foram social e historicamente construídas. Por outro lado, 

esse processo fragmentário produziu uma realidade resultante de um conjunto de 

forças políticas, que se expressam em práticas e discursos que muitas vezes podem 

ser caracterizados como um dos principais obstáculos a um desenvolvimento que 

garanta a sustentabilidade, em seus diversos níveis, bem como a participação ativa 

da própria sociedade. O capítulo que segue objetiva de forma primordial desvendar 

o conteúdo dessa realidade. 
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Legenda: 
 

61 – Precariedade da infra-estrutura de moradia na zona rural (Livramento, agosto de 2004). 

62 – Funcionários de olaria fabricando peças da cerâmica vermelha (Taperoá, agosto de 2004). 

63 – Celebração religiosa no dia de São Sebastião (São Sebastião do Umbuzeiro, janeiro de 

2006). 

64 – Ponte velha sobre o rio Taperoá, construída em 1925 (Taperoá, agosto de 2004). 

65 – Várzea nas margens de açude. Ao fundo, vegetação arbórea da caatinga no período das 

chuvas (São Sebastião do Umbuzeiro, janeiro de 2006). 

66 – Local utilizado como matadouro de animais, expressando o descaso com a saúde pública 

(Caraúbas, novembro de 2004). 

67 – Criatório de avestruz na fazenda Capitão-Mor (São Sebastião do Umbuzeiro, setembro 

de 2003). 

68 – Pequenos produtores entregando leite para beneficiamento na usina de leite de cabra. 

A direita, edifício-sede da Associação dos Caprinocultores do Cariri Ocidental da 

Paraíba – AOCOP (Monteiro, julho de 2004). 

69 – Casa abandonada na zona rural: indícios do êxodo rural existente na região (Monteiro, 

julho de 2004). 

70 – Carroça puxada por asno: meio de transporte muito utilizado em cidades do Cariri Paraibano 

(Prata, junho de 2004). 

71 – Plantio de milho, em área de várzea, totalmente perdido em função da ausência de 

chuvas (Serra Branca, maio de 2004). 

72 – Pequenos produtores entregando leite para beneficiamento na Associação dos Produtores 

de Leite de Vaca do Cariri – ASPROLVAC (Monteiro, julho de 2004). 

73 – Carro-de-boi transportando família na zona rural (Monteiro, julho de 2004). 

74 – “Lata d’água na cabeça”: cena comum no Cariri Paraibano (Zabelê, junho de 2004). 

75 – Casario antigo e bem conservado na rua Manoel Dantas Vilar (Taperoá, agosto de 2004). 
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Capítulo 4 

Realidade socioterritorial do Cariri Paraibano 

 

Não há grandes mistérios quanto ao que queremos 
como sociedade: a segurança do necessário para uma 
vida digna, a tranqüilidade no relacionamento social, o 
sentimento de participar criativamente das coisas que 
acontecem, a liberdade moderada pelas necessidades, 
a paz do amor, o estímulo do trabalho, a alegria de rir 
com os outros, o realismo de rir de si mesmo. 

 
Ladislaw Dowbor (1998, p.09). 

 

O pensamento de Dowbor (1998) contido na epígrafe permite-nos a 

construção de idéias que expressam o nosso entendimento de como deve ser um 

verdadeiro processo de reprodução social. No entanto, ao longo das discussões até 

então realizadas, algumas inferências já podem ser efetuadas sem corrermos o risco 

de estarmos sendo apressados ou mesmo pretensiosos. Dentre essas inferências, 

uma das mais claras é a de que a região do Cariri Paraibano é dotada de uma 

realidade socioterritorial caracterizada por baixos indicadores sociais, resultantes, 

principalmente, de problemas de caráter estrutural que se manifestam por meio do 

quadro social, político, econômico e cultural. 

Com o objetivo de compreender melhor essa realidade socioterritorial, 

recorremos ao procedimento da análise, o que nos possibilita um conhecimento 

verticalizado de elementos considerados fundamentais no conjunto da reprodução 

dessa realidade, os quais se expressam, conforme a obra citada, a partir das infra-

estruturas sociais e econômicas. 
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4.1 As infra-estruturas social e econômica 

 

Trabalhando a realidade educacional no contexto do território regional, 

constatamos que um dos principais problemas existentes na maioria dos municípios 

é o baixo nível de escolaridade, muito embora a maioria dos prefeitos e dos 

secretários de educação que foram entrevistados discordem dos dados oficiais 

relativos aos indicadores educacionais. Não obstante, os dados obtidos com a 

pesquisa de campo sobre o nível de instrução da população local15 entrevistada 

confirmam a existência de um baixo nível de escolaridade nos municípios 

pesquisados, como atesta o gráfico 03.  

7%

41%

7%14%

19%

4% 8%

Analfabetos

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Completo
Ensino Médio
Incompleto
Ensino Médio Completo

Ensino Superior
Incompleto
Ensino Superior
Completo

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 

 
Gráfico 03 – Cariri Paraibano: nível/ausência de escolaridade da 

população local entrevistada 
 

                                                           
15 Denominamos de população local as pessoas maiores de dezoito anos, residentes nos municípios 
pesquisados, que foram entrevistadas em locais públicos (como feiras livres, logradouros e praças) e 
privados (como estabelecimentos comerciais e residências na cidade e na zona rural). Reafirmamos 
que a pesquisa não tem um caráter estatístico, pois seu objetivo foi confirmar ou não os dados 
secundários, bem como buscar subsídios que auxiliem a compreensão das relações de poder e como 
vem ocorrendo a gestão territorial na região do Cariri Paraibano. 
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A análise dos dados referentes à escolaridade apresentados no gráfico 

aponta para alguns resultados não satisfatórios dessa realidade, uma vez que a 

baixa escolaridade compromete o desenvolvimento socioterritorial, dificulta a 

compreensão por parte da população dos processos sociopolíticos, facilita a 

cooptação de atores sociais por grupos políticos dominantes em épocas de eleição, 

compromete o grau de reivindicação e de atuação na melhoria das condições de 

vida, restringe as possibilidades de qualificação profissional e dificulta o uso de 

mecanismos participativos e de cidadania. 

A realidade educacional dos municípios pesquisados é caracterizada 

pela precariedade em seus mais variados aspectos. De acordo com as informações 

dos secretários de educação entrevistados, existem, nos municípios pesquisados, 

206 escolas municipais onde estão matriculados 18.117 alunos entre a pré-escola e 

o ensino fundamental. Nesses municípios, não há (até o momento da realização da 

pesquisa de campo) instituições de ensino superior. Existem ainda 39 escolas 

estaduais que oferecem tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio. Devido 

à dificuldade na obtenção de dados consolidados, não foi possível apresentar o 

número de alunos matriculados nas escolas estaduais e particulares existentes. 

Nesse quadro de precariedade, há um reconhecimento por parte dos 

entrevistados de que não existem escolas em todos os povoados da zona rural, 

mesmo que aí esteja concentrada a maioria da população de vários municípios. Os 

secretários de educação entrevistados justificaram essa ausência afirmando que não 

há alunos suficientes para manter uma escola em funcionamento, com o que não 

concordamos em face dos percentuais de analfabetos, dos percentuais de evasão 

escolar e do número de habitantes na zona rural. 
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No sentido de equacionar esse problema, foi adotado em todos os 

municípios pesquisados um sistema de nucleação como forma de racionalizar o 

funcionamento de escolas e de atender à população que mora no campo. Contudo, 

os entrevistados reconhecem que tal medida compromete o aprendizado dos alunos, 

pois muitos precisam se deslocar para outros povoados ou para a cidade, locais 

geralmente distantes de onde moram. 

Em razão dos obstáculos inerentes à vida no campo e das dificuldades 

decorrentes de mecanismos que priorizam muito mais a redução de custos do que a 

melhoria dos níveis de escolaridade, sobretudo dos que habitam na zona rural, é 

certo que muitos abandonem seus estudos, tornando a evasão escolar um problema 

concreto. 

Como na maioria dos municípios as escolas oferecem apenas o ensino 

fundamental, os alunos que precisam e devem continuar seus estudos são 

obrigados a se deslocar para municípios onde há escolas de ensino médio. Tal 

condição desfavorável vai se constituir em fator de desestímulo para que muitos 

alunos continuem estudando. Segundo opinião dos entrevistados, o trabalho nas 

fazendas ou nos pequenos sítios familiares, a gravidez precoce, os empregos 

remunerados, a precariedade dos transportes disponibilizados pelas prefeituras, a 

precariedade na infra-estrutura das escolas, a baixa qualificação profissional dos 

professores e a existência de escolas pouco atrativas devido à prática docente ou a 

ausência de equipamentos modernos foram outros fatores apontados como 

responsáveis pela evasão escolar. 

A realidade educacional de diversos municípios pesquisados também 

se expressa pela precariedade da infra-estrutura de várias escolas que estavam em 

pleno funcionamento durante a realização da pesquisa de campo. Essa 
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precariedade não diz respeito apenas à infra-estrutura física de escolas ou das 

secretárias de educação (Fotografias 19 e 20) mas também à ausência de 

bibliotecas e ferramentas educacionais, tais como televisores, vídeos e 

computadores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Anieres Barbosa da Silva, ago./ 2004.                Foto: Anieres Barbosa da Silva, ago./2004. 

 

 

Sobre as precárias condições de infra-estrutura que prejudicam o 

funcionamento de escolas, é ilustrativo o depoimento ouvido em um dos municípios 

que se caracteriza por ter elevado percentual de analfabetos. O pronunciamento do 

entrevistado atesta bem a situação focalizada, como podemos constatar: “A infra-

estrutura não atende às necessidades de formação dos nossos alunos. Nós 

dispomos do básico, mas certamente não é ainda o básico que existe em outras 

escolas, como, por exemplo, as de Campina Grande. Falta biblioteca, refeitório, 

vídeo, há restrição ao uso de material etc. Contudo, considerando a pobreza da 

região, acho que auxilia no desenvolvimento. Atendem ao mínimo” (Entrevistado 14 

– Secretária de Educação). 

Tomando como exemplo essas palavras, é possível percebermos o 

grau de envolvimento de gestores municipais com a educação. Atender o mínimo, o 

Fotografia 19 – Edifício-sede da secretaria de educação 
do município de Assunção.  

Fotografia 20 – Escola de ensino fundamental no 
município de Livramento. 
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básico é, no nosso entendimento, um desrespeito; uma ausência de compromisso 

com aqueles que dependem de instituições públicas para a reprodução da vida, 

além de ser uma negação da cidadania e dos direitos estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988. 

Tal condição ratifica o que foi dito por Seabra (2001, p. 26) ao fazer as 

seguintes considerações sobre a educação no Brasil, e particularmente sobre a 

escola pública de um modo geral: 

 
A atualidade do ensino no País é dramática, para não dizer o pior; o 
sentido que as políticas públicas vêm imprimindo à educação é de 
segmentação das escolas com a finalidade de conseguir alguma 
melhoria qualitativa no ensino para áreas estrategicamente 
concebidas, demarcadas, como as escolas-padrão de São Paulo e 
as escolas em Belo Horizonte. A rigor, as estratégias para a escola 
pública estão inseridas nas políticas de ajuste do Banco Mundial. 
 

Como se faz explícito nas palavras dessa autora, é dramática a 

situação da educação em diversas regiões brasileiras, principalmente naquelas que 

não são priorizadas ou não foram selecionadas como estratégicas. Essa situação se 

torna ainda mais grave quando se trata de regiões nas quais o baixo nível de 

escolaridade é um elemento que favorece a reprodução do poder político, na medida 

em que se tornam mais vulneráveis frente às ações de cooptação. Isso não nega a 

importância de algumas ações no setor de educação, que vêm sendo 

implementadas visando à melhoria dos níveis educacionais em determinados 

municípios do Cariri Paraibano. 

Trata-se de ações que vêm sendo colocadas em prática a partir da 

transferência de recursos do Governo Federal, via Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef). Dentre essas, destacamos os 

programas para alfabetização de jovens e adultos, nos quais 4.312 alunos estavam 

matriculados à época da realização da pesquisa de campo, e cursos e programas de 
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aperfeiçoamento e formação de professores, a partir de convênios com 

Universidades e instituições não-governamentais. Mesmo considerando que essas 

ações podem ser vistas como positivas, resta saber se elas serão capazes de, num 

futuro próximo, mudar a realidade socioterritorial existente na região. 

Outro aspecto que compromete o desenvolvimento socioterritorial no 

Cariri Paraibano é a ausência de tecnologias nas salas de aula, o que, ao mesmo 

tempo, traduz o pouco investimento no setor educacional por parte de governos 

municipais. Para se ter uma noção desse problema, das 32 escolas municipais 

existentes em Monteiro, que é considerado município pólo e o único da região que 

dispõe de provedor de internet, apenas uma escola conta com biblioteca e sala de 

informática interligada à rede mundial de computadores. 

Nessa região, ou em outras regiões do semi-árido nordestino, a 

ausência de ferramentas educacionais modernas reforça a condição de pobreza e 

exclusão, como privação de capacidades (SEN, 2000), considerando-se que o 

mundo atual é caracterizado por grandes avanços tecnológicos, sobretudo nas áreas 

de comunicação e informação. E não há como ser diferente, afinal essas 

ferramentas 

 
Terão um impacto cada vez maior na educação escolar e na vida 
cotidiana. Os professores [e os gestores municipais] não podem 
mais ignorar a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o 
telefone, o fax, que são veículos de informação, de comunicação, de 
aprendizagem, de lazer, porque há tempos o professor e o livro 
didático deixaram de ser as únicas fontes de conhecimento 
(LIBÂNEO, 1998, p. 40, grifo nosso). 
 

Pelas palavras desse autor, percebemos que estamos em um mundo 

marcado pelos avanços tecnológicos; também em função disso, o espetáculo da 

vida no planeta é cada vez mais representado por diferentes linguagens (sons, 

imagens, movimentos). Como a maioria das escolas não dispõe dessas ferramentas, 
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os secretários de educação entrevistados ressaltaram que estão procurando adotar 

determinadas estratégias para tornar a escola atrativa e fazer com que os alunos 

que estão matriculados freqüentem as aulas. Entre outras, enumeram o pagamento 

da Bolsa Escola, a distribuição de merenda escolar, a doação de fardamentos e/ou 

material escolar e a gratificação paga aos professores por aluno presente na escola. 

Essas estratégias merecem ser criticadas porque deixam transparecer 

que a presença do aluno na escola é estimulada a partir da sua situação de pobreza, 

de suas carências mais imediatas. O que deveria ser uma opção pela formação, pela 

cidadania e pelo aprendizado, mesmo que essa opção seja comprometida pela 

realidade educacional vigente na região, substitui-se por formas de aumento da 

renda familiar ou de acesso à alimentação, que, em alguns casos, é a única que os 

alunos têm durante o dia. 

Constatamos que todos os secretários de educação entrevistados 

reconhecem a necessidade de priorizar e investir mais na área de educação. Para 

eles, a ausência ou o pouco investimento que vem sendo feito por parte dos 

governos municipais, via recursos do Fundef, compromete a formação dos alunos, 

afastando a possibilidade de a escola organizar ações para uma formação da 

cidadania democrática, ativa, social, econômica e cultural, que seja capaz de torná-

los cidadãos conscientes de seus deveres e direitos políticos, sociais e, 

principalmente, territoriais, porque o componente territorial supõe uma gestão 

adequada para garantir a produção e distribuição de bens e serviços públicos. 

Certamente, a incorporação desse discurso numa prática política que 

priorize a educação poderia contribuir para que a região saísse do atraso político, 

econômico e social. No entanto, esse discurso faz parte do jogo político que 

reproduz o poder no território regional, o que implica, ao menos por enquanto, a 
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permanência de uma precária realidade socioterritorial expressa nos níveis de 

escolaridade, renda, saúde, moradia, dentre outros. 

No nosso entendimento, a escola deve criar condições para que os 

alunos conheçam o território, compreendam-no com profundidade, decifrem seus 

símbolos, pois só assim será possível o desenvolvimento de um sentido ético para 

que possam lutar e conquistar direitos, individuais e coletivos. Enfim, um cidadão 

ativo, participativo e capaz de compreender e de negar, quem sabe, os mecanismos 

de dominação historicamente utilizados na região. Como pontua Santos (1987, p. 

07), “a cidadania, sem dúvida, se aprende. É assim que ela se torna um estado de 

espírito, enraizado na cultura”. 

Ampliando essa forma de pensar a cidadania, Chaui (1986) ressalta 

que para ser chamado de cidadão é necessário ultrapassar o direito de consumir – 

que muitas vezes nem se efetua na região do Cariri Paraibano ou em outras do País 

–, atingindo a modernidade na qualidade consciente de produtores e criadores. Além 

do mais, a cidadania não pode ser um privilégio de classe, como, por exemplo, 

ocorre no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, onde, de modo generalizado, 

“há cidadãos de classes diversas, há os que são mais cidadãos, os que são menos e 

os que nem mesmo ainda o são” (SANTOS, 1987, p. 12). 

Entretanto, querer que a escola tenha como meta tal condição ainda 

pode ser visto como utópico na região do Cariri Paraibano, em função não somente 

da precariedade da infra-estrutura educacional, dos níveis de escolaridade dos 

alunos e dos professores mas, principalmente, em razão das práticas políticas 

arcaicas e conservadoras, já mencionadas, que (re)produzem e fortalecem os 

“donos do poder”. 
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Nessa região, os direitos das camadas denominadas de “populares”, 

isto é, economicamente mais pobres, ainda podem ser explicados como a 

concessão e a outorga feitas pelo Estado, dependendo da vontade pessoal e do 

arbítrio do governante, conforme mencionados por Chaui (1986, p. 54). Pensando 

assim, a cidadania dar-se-ia pela apropriação territorial de espaços públicos, por 

meio de seu uso social por toda a sociedade e não apenas por uma pequena 

parcela desta.  

Como adverte Santos (1987, p. 05),  

 
o componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentalização 
do território capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e 
serviços indispensáveis, não importa onde esteja a pessoa; e de 
outro lado, uma adequada gestão do território, pela qual a 
distribuição dos bens e serviços públicos seja assegurada. 
 

Em outras palavras, direitos como educação, saúde, moradia, lazer e 

cultura precisam ser entendidos como direitos sociais e não apenas como 

conquistas pessoais. 

Diante desse quadro de referência, a existência de Associações de 

Pais e Mestres poderia representar um novo encaminhamento, visando à melhoria 

dos níveis educacionais na maioria dos municípios pesquisados. Contudo, 

constatamos que, apesar dos discursos alusivos à participação da sociedade na 

resolução de seus problemas, mais da metade dos Secretários de Educação 

entrevistados (54,55%) afirmou que não existe esse tipo de Associação nos 

municípios nos quais eles atuam. Isso ocorre porque “o problema está na falta de 

estímulo, incentivo tanto por parte da comunidade quanto de ações que devam ser 

encaminhadas pela Secretaria para esse fim” (Entrevistado 15 – Secretária de 

Educação). 
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Para os demais entrevistados que afirmaram haver Associação de Pais 

e Mestre (45,45%), os resultados alcançados ainda são tímidos, uma vez que 

algumas questões precisam ser consideradas, tais como os recursos que são 

escassos e a pouca participação dos pais na educação dos filhos. No entanto, a 

partir da análise das entrevistas, constatamos que o problema não está apenas na 

omissão dos pais, como salientaram alguns entrevistados mas, sobretudo, na 

aceitação, no conformismo de uma sociedade que tem como natural a sua condição 

socioterritorial. 

Essa condição decorre de uma herança de práticas políticas 

persistentes do passado, as quais foram (e continuam sendo) utilizadas por aqueles 

que se encontram no poder e que transferem unicamente para a sociedade as 

responsabilidades de seus principais problemas, apesar de enaltecerem em seus 

discursos que estão implementando novas e modernas experiências na gestão 

pública municipal, com o que também não concordamos. 

No contexto até então ressaltado, não é exagero dizer que os aspectos 

culturais também são negligenciados por gestores municipais. Temos conhecimento 

da forte tradição cultural existente na região do Cariri Paraibano. Essa tradição, 

também forjada ao longo do tempo, expressa-se por meio de inúmeros aspectos 

culturais, como crenças, mitos, costumes, religiosidades, patrimônio arquitetônico e 

arqueológico, artesanato, culinária, literatura, poesia e música, os quais se 

constituem em elementos importantes na identidade regional e, de certa forma, 

podem configurar uma resistência à tendência mundial de massificação cultural que 

presenciamos nos últimos tempos. 

Embora tenha constatado a importância de se preservarem os bens 

culturais, a pesquisa também revelou o descaso e a falta de incentivos para a 
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preservação dessas tradições. Só para dar uma idéia desse descaso, mais da 

metade dos secretários de educação entrevistados desconhecem a existência de 

grupos culturais; além disso, revelaram a inexistência de políticas que visem 

estimular a sua formação. Assim, os responsáveis pela formulação e implementação 

de políticas educacionais (e, em alguns casos culturais devido à falta de secretaria 

com essa finalidade) demonstraram um total desconhecimento da importância das 

tradições culturais não apenas na formação e na preservação da identidade regional 

mas no desenvolvimento socioterritorial. 

Em meio a esse quadro de precariedades e de abandono, descobrimos 

que a situação do setor de saúde não difere muito das análises que efetuamos para 

o setor de educação, visto que na maioria dos municípios pesquisados os 

procedimentos restringem-se ao atendimento básico da população em postos de 

saúde, que funcionam, também, de forma precária, em função da infra-estrutura e 

dos equipamentos neles existentes. 

Diante dessa situação, não há como oferecer serviços médicos 

caracterizados como “procedimentos de média e alta complexidade”. Em sendo 

assim, a população, sobretudo a dos pequenos municípios, é constantemente 

encaminhada para cidades que foram classificadas previamente como pólos, sendo 

utilizadas ambulâncias ou automóveis das prefeituras para esse fim. Segundo alguns 

secretários de saúde entrevistados, tal procedimento requer que as secretarias de 

saúde estabeleçam um Plano de Pactuação Integrada (PPI) para compra/venda de 

serviços especializados ou façam parte de consórcios intermunicipais de saúde, 

como é o caso do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (CISCO)16. 

                                                           
16 Fazem parte do Cisco 16 municípios, sendo Sumé o município-sede. Convém destacar que no 
Cariri Oriental não há Consórcio na área de saúde. 
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Não há dúvidas de que tais procedimentos minimizam o sofrimento 

daqueles que não têm condições de arcar com o custo de transportes, internações 

hospitalares, exames e consultas médicas especializados. Contudo, também é certo 

que esses procedimentos estão sendo amplamente utilizados na (re)produção do 

poder político local. 

A partir das análises das entrevistas e das conversas informais, 

verificamos que predomina uma utilização político-partidária dessa forma de fazer 

saúde pública, uma vez que os procedimentos evidenciados anteriormente tornam a 

população mais pobre submissa e mais dependente das prefeituras, sendo, 

portanto, vetores para troca de favores e de instrumento eleitoral em épocas de 

eleições municipais. Assim, ao se consolidar como prática assistencialista, o uso 

político de procedimentos inerentes ao setor de saúde possibilita a permanência ou 

a ascensão ao poder de determinados grupos que vêem na condição de pobreza da 

maioria da população um caminho fértil para sua reprodução política. 

Nesse processo de reprodução do poder local, o cargo de secretário de 

saúde reveste-se de um componente político e estratégico, sendo, portanto, um dos 

mais importantes do município. Daí, a explicação para o fato de ele ser ocupado 

geralmente por pessoas filiadas à sigla partidária do prefeito ou por parentes deste 

ou do vice-prefeito, como se revelou na pesquisa, na qual mais de 70% dos 

entrevistados afirmaram ter algum tipo de parentesco com um dos gestores públicos, 

e serem filiados a partidos políticos. Nesse sentido, o uso político e o nepotismo na 

distribuição dos cargos públicos vão ser fatores que comprometem ainda mais a 

precária situação de saúde pública vigente na maioria dos municípios da região. 

Por ser considerado um cargo estratégico para muitos gestores 

municipais, é freqüente que ele seja ocupado por pessoas que não tenham 
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conhecimento específico sobre a área de saúde. Para que se tenha idéia dessa 

gravidade, apenas dois dos entrevistados afirmaram ser profissionais da área de 

saúde (Bioquímico e Enfermeira), enquanto os demais são profissionais de outras 

áreas do conhecimento (Educação, Música, Psicologia, Biologia e Serviço Social). 

Além do aspecto político, o setor de saúde também é considerado 

estratégico em função do aporte de recursos que são transferidos pelo governo 

federal. Mesmo assim, na maioria dos municípios da região, existem apenas postos 

de saúde ou unidades mistas que, segundo moradores locais entrevistados, 

funcionam precariamente e se destinam ao atendimento básico da população, como 

já salientado anteriormente. 

Desse modo, é possível afirmar que as políticas na área de saúde 

praticamente se limitam àquelas estabelecidas pelo Ministério da Saúde: campanhas 

de imunização, programas de combate à hipertensão, a diabetes e ao tabagismo, 

programas de saúde da mulher, com destaque para a prevenção do câncer de 

mama e colo de útero e combate à dengue. Fica claro, portanto, que inexistem 

políticas públicas locais destinadas a esse setor, mesmo se entendendo que a 

atenção à saúde é uma das atribuições do ente federativo municipal. 

Se, por um lado, esses programas são importantes na melhoria das 

condições de vida da população local, por outro, o uso político destes se torna um 

obstáculo àqueles que deles precisam, mas que são excluídos porque têm opções 

políticas divergentes dos que estão no poder. Nesse aspecto, consideramos 

ilustrativo o seguinte depoimento: “Aqui no município morreu uma pessoa da 

comunidade por falta de assistência médica. Ela precisava ser transportada para 

outro município, mas não foi autorizada a saída da ambulância porque ela não vota 

com o grupo do prefeito” (Entrevistado 16 – Morador da zona urbana). 
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Esse depoimento exemplifica como determinadas práticas políticas se 

fazem presentes na oferta de serviços públicos e no uso de equipamentos coletivos 

em municípios da região do Cariri Paraibano. O que foi retratado antes não é um fato 

isolado, pois, ao longo da pesquisa, diversos entrevistados enfatizaram o uso 

político em procedimentos relacionados à área de saúde, o que contribui para 

agudizar ainda mais a precária condição de vida de parcelas expressivas da 

população local. 

Segundo entrevistados, tanto da zona urbana quanto da rural, essas 

práticas tornam-se mais visíveis em períodos eleitorais quando a autorização para 

exames especializados e o transporte para tratamento clínico ou hospitalar em 

outras cidades são facilitados (ou não) dependendo da opção política de quem 

solicita tais serviços. Essas formas de uso político atingem principalmente a 

população residente nas áreas rurais, uma vez que constatamos (assim como na 

área de educação) uma maior precariedade para atendimento dos que habitam 

essas áreas devido à maneira com que a população é atendida: agendamento 

prévio para atendimento na cidade ou a partir de visitas das equipes do Programa de 

Saúde da Família (PSF) e dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Apesar desse quadro permeado por precariedades, cabe ressaltar a 

existência de municípios, como Taperoá, Sumé e, principalmente, Monteiro, dotados 

de uma maior oferta de serviços públicos e privados especializados na área de 

saúde. No caso de Monteiro, a infra-estrutura na área de saúde permitiu que esse 

município obtivesse autonomia e deixasse de fazer parte do Consórcio de Saúde. 

Esse aspecto foi considerado por um dos entrevistados nesse município como 

mecanismo importante para melhorar a condição de vida da população local e para 

consolidar a sua posição de município-pólo na região do Cariri Paraibano. É o que 
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pode ser confirmado com o seu depoimento: “Hoje Monteiro vende serviços médico-

especializados para prefeituras da região do Cariri e para municípios de outros 

estados, como Sertânia em Pernambuco. Há atendimento em 25 especialidades. 

Temos 59 profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da secretaria e 09 

equipes do Programa de Saúde da Família que atendem à população da cidade e da 

zona rural” (Entrevistado 17 – Secretária de Saúde). 

As condições favoráveis ressaltadas nesse depoimento não permitem 

afirmar que há diferenças acentuadas desse município para os demais quando se 

trata de práticas político-partidárias presentes em ações na área de saúde. Afinal, 

foram inúmeros os entrevistados que expressaram críticas aos responsáveis pelo 

setor de saúde. Entre as mais comuns registra-se a adoção de mecanismos políticos 

assistencialistas utilizados na oferta dos serviços de saúde oferecidos à população e 

que privilegiam o atendimento àqueles que pertencem ou que vota(ra)m no grupo 

político que está no poder. 

Além dos baixos níveis de escolaridade, precariedade dos setores de 

saúde e educação e ausência de equipamentos culturais que satisfaçam as 

necessidades básicas da população dos municípios pesquisados, também contribui 

para o agravamento das condições socioterritoriais a presença de um baixo nível de 

renda na região, como constatamos a partir dos dados secundários e da análise das 

entrevistas que realizamos com a população local (Gráfico 04). 



 171

13%

57%

21%
6% 3%

Menos de 01
De 01 a menos de 02
De 02 a menos de 04
De 04 a menos de 06
Mais de 06

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 

 
Gráfico 04 – Cariri Paraibano: renda familiar da população 

local entrevistada 
 

Os percentuais apresentados no gráfico anterior tornam-se ainda mais 

graves se considerarmos que outros membros da família, principalmente cônjuges, 

filhos e pais, participam na composição da renda familiar da maioria da população 

local entrevistada em todos os municípios pesquisados, como pode ser visto no 

gráfico 05. 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 

 
Gráfico 05 – Cariri Paraibano: membros da família que  
participam da renda da população local entrevistada 
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Sabemos que o baixo nível de renda de uma população tem sido 

apontado por muitos estudiosos como um indicador importante no diagnóstico das 

condições sociais, econômicas e políticas de diferentes escalas espaciais. Os dados 

apresentados nos gráficos 04 e 05 ratificam essa concepção, pois que eles permitem 

afirmar a existência, na região em estudo, de um baixo poder aquisitivo da 

população, o que compromete não apenas a qualidade de vida mas, também, o 

crescimento de atividades econômicas em seus diversos setores.  

O baixo nível de renda verificado junto à população local entrevistada, 

tanto no campo quanto nas cidades, também é corroborado pelo fato de que 38% 

desses entrevistados são beneficiários de programas assistencialistas do Governo 

Federal, tais como: Vale-Gás, Seguro Safra, Fome Zero, Bolsa Família, Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Bolsa Escola. Isso, no entanto, não se 

constituiu em fator limitante para que os entrevistados fizessem críticas à sua 

dependência a esses Programas na sua reprodução social, como nos disse uma das 

entrevistadas: “Vejo aqui muitas pessoas que vão buscar o dinheiro da Bolsa com 

tristeza porque queria trabalho” (Entrevistado 17 – Moradora da zona rural). 

De acordo com o pensamento da maioria desses entrevistados, tais 

programas deixam todos eles sem perspectiva de uma condição de vida mais digna, 

o que seria alcançado “com emprego e com atividades produtivas”. Além disso, 

alguns entrevistados expressaram indignação pela maneira como os Programas 

governamentais estão sendo utilizados por prefeitos ou seus auxiliares, com fins 

político-partidários, pois “quem coloca as pessoas nos Programas são as pessoas 

do governo. Às vezes, nem precisam” (Entrevistado 18 – Morador da zona urbana).  

Essa situação, ainda que indiretamente, leva a uma outra problemática 

social: a condição de moradia da população. Embora 89% dos entrevistados tenham 
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afirmado que residem em casa própria, o que é um percentual significativo quando 

se considera a gravidade do problema da moradia no País, os tipos e as condições 

infra-estruturais dos imóveis (fotografias 21, 22, 23 e 24) deixam a desejar, em 

função do material utilizado e das formas de construção, sobretudo no que se refere 

à população que habita na zona rural. Conforme as nossas constatações, esses 

tipos de moradia comprometem a qualidade de vida, expressam a pobreza 

econômica de sua população e contribuem para a proliferação de doenças, como os 

casos de mal de Chagas relatados por moradores da zona rural. 
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Fotografia 21 – Tipo de moradia característico das 
pequenas cidades, destacando-se a presença de 
antenas parabólicas. Município da Prata. 

Fotografia 22 – Precariedade da infra-estrutura em 
moradia da zona rural. Município de Livramento. 

Fotografia 23 – Precariedade da infra-estrutura em 
moradia da zona rural. O tipo de material utilizado 
favorece a proliferação de doenças e expressa as 
precárias condições de vida. Município de Taperoá.  

Fotografia 24 – Precariedade da infra-estrutura em 
moradia da zona rural. Os cartazes com fotos dos 
candidatos expressam a opção política da família. 
Município de Livramento.  
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Essas imagens evidenciam, em um dado momento, a priorização do 

consumo de objetos do mundo moderno, difundidos por meio do discurso fundado 

na construção imaginária social, constituindo-se numa condição necessária à sua 

inserção na era da informação com o uso de equipamentos eletro-eletrônicos. Além 

disso, não se pode deixar de enfatizar o descaso das políticas públicas com o 

favorecimento de uma vida digna tanto no plano material quanto no plano espiritual. 

Essa realidade mostra que o ato de morar, viver e habitar se resume a estar tão-

somente sob um abrigo. 

O quadro de carência exposto até então é visto por alguns membros da 

população local entrevistada como resultante da ineficiência de gestões municipais, 

pouco preocupadas com a resolução de problemas estruturais que comprometem a 

reprodução e a qualidade de vida de parcelas expressivas da população. Tal 

condição pôde ser verificada a partir das respostas apresentadas pela população 

local entrevistada ao seguinte questionamento: que ações poderiam contribuir para 

melhorar a sua condição de vida? As respostas a esse questionamento estão 

expostas no gráfico 06. 

Os percentuais dos itens contidos no gráfico 06 reafirmam a 

precariedade da infra-estrutura e o nível de carência a que está submetida a 

população residente em municípios da região do Cariri Paraibano. A nosso ver, essa 

condição deve ser definida como um dos principais fatores de reprodução do poder 

político, na medida em que as dificuldades para a reprodução social favorecem a 

atuação de grupos políticos que as vêem como oportunidade para o exercício do 

assistencialismo e para a (re)afirmação de promessas eleitoreiras que, na maioria 

das vezes, nunca são cumpridas. 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 

 
Gráfico 06 – Cariri Paraibano: fatores apontados pela população  

local que contribuiriam na melhoria de sua condição de vida 
 

Ainda de acordo com os dados do gráfico, a geração de emprego e 

renda, a melhoria das estradas e dos transportes, o saneamento básico, a 

construção de hospitais e de casas populares foram os fatores mais destacados pela 

população entrevistada, confirmando as nossas inquietações e conclusões 

preliminares sobre a realidade socioterritorial, quando fizemos o reconhecimento da 

área de estudo em 2002.17. Na ocasião, a pobreza econômica de parcelas da 

população e a precariedade da infra-estrutura em diversos municípios foram os 

aspectos que mais se destacaram. 

                                                           
17 A viagem de reconhecimento da área de estudo ocorreu em setembro de 2002, quando, em 
companhia da orientadora, foram percorridas porções territoriais rurais e urbanas dos seguintes 
municípios: Gurjão, Santo André, São João do Cariri, Cabaceiras, Serra Branca, Coxixola, 
Sumé,Prata, Ouro Velho, Amparo, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do 
Tigre, Camalaú e Congo. 
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Partindo das principais carências apresentadas pela população, 

expressas na tabela, fica evidente que não é só a infra-estrutura social que 

apresenta precariedades, mas também diversos aspectos da infra-estrutura 

econômica. Um deles diz respeito às vias de comunicação entre os municípios. 

Como a maioria das estradas era (e continua sendo) de terraplanagem, constatamos 

que tal condição desfavorável compromete o desenvolvimento regional, uma vez que 

dificulta o escoamento da produção, sobretudo no período de chuvas; aumenta o 

tempo gasto para deslocamentos intra e inter-regional; compromete o rendimento 

escolar dos alunos que estudam em outros municípios, bem como limita as 

possibilidades de investimentos produtivos externos na região. 

Outro aspecto que deve ser considerado como indispensável na 

melhoria das condições de vida da população local e no desenvolvimento 

socioterritorial é o saneamento básico, como destacaram 15,06% dos entrevistados. 

A alegação é de que eles habitam uma região onde é freqüente a ocorrência de 

secas periódicas, decorrendo daí registros de doenças, como diarréias e 

verminoses, relacionadas à água contaminada. Além disso, dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2003) expressam que o percentual de pessoas que vivem em domicílio sem 

banheiro e água encanada é de 61,70%, prevalecendo as “soluções locais” de 

esgotamento dos dejetos diretamente nas ruas, em leitos de rios ou em córregos. 

Embora tenhamos conhecimento da execução de Programas que 

estão sendo implementados pelo governo do Estado, como os sistemas adutores do 

Congo e do Cariri, cujo objetivo é destinar água potável para os municípios da 

região, a inexistência de saneamento básico na maioria dos municípios além de 

comprometer a qualidade de vida da população também revela o descaso de muitos 
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com o meio natural e com a saúde pública, como mostram as fotografias 25 e 26. 

Isso se torna ainda mais grave por se tratar de uma região onde a água servida à 

população é proveniente de poços e cisternas ou então é captada diretamente de 

açudes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Foto: Anieres Barbosa da Silva, ago./2004.                   Foto: Anieres Barbosa da Silva, ago./2004. 

 

 

 
Diante do que foi exposto, podemos dizer que a infra-estrutura 

existente na região do Cariri Paraibano expressa um déficit significativo de 

elementos básicos como estradas, moradia, água potável e saneamento básico. 

As análises resultantes das entrevistas com diversos atores sociais 

revelaram não apenas a precariedade das infra-estruturas social e econômica mas a 

ausência de ações indispensáveis ao desenvolvimento econômico regional. Desse 

modo, apoiando-nos no pensamento de Santos (1996), é correto considerar o Cariri 

Paraibano como uma região “opaca”, tendo em vista o pouco dinamismo 

socioeconômico e a ausência de equipamentos que representem a “luminosidade” 

do meio técnico-científico e informacional. 

Fotografia 25 – Esgoto despejado em córrego. São 
Sebastião do Umbuzeiro. 

Fotografia 26 – Esgoto despejado em vala construída 
pela prefeitura em leito de córrego. Taperoá. 



 178

Em decorrência dessa realidade, vem despontando, ainda que de 

forma incipiente, um processo de restauração cívica e ética do tecido social em 

comunidades da região devido à postura assumida por alguns atores sociais – 

associações comunitárias, sindicatos, igrejas, universidades –, que estão 

implementando diversas ações e programas (construção de barragens subterrâneas 

e cisternas de placas, cursos de capacitação profissional e apoio técnico na 

agropecuária), cujo objetivo é estabelecer novas práticas econômicas para retirar 

parcelas expressivas dos caririzeiros da condição de pobreza em que vivem.  

No entanto, tais ações ainda significam muito pouco. Para mudar essa 

realidade, faz-se mister uma ruptura total com todo o quadro de dominação que 

ainda persiste, o que nos parece ser, ainda, uma grande utopia, se considerarmos o 

fato de que a realidade socioterritorial explicitada até então é fruto de um processo 

histórico de construção regional, no qual pobreza, assistencialismo, clientelismo, 

utilização patrimonialista de recursos públicos, dentre outros, ainda são elementos 

amplamente utilizados para reproduzir uma estrutura política e social dominada por 

grupos políticos ou oligarquias locais que se apresentam geralmente com discursos 

renovados, como veremos no item a seguir. 

 

4.2 A reprodução do poder local e a gestão do território 

 

Já dissemos que no estabelecimento e na reprodução de relações de 

dominação existentes entre os diversos atores sociais que fazem parte da sociedade 

do Cariri Paraibano vários mecanismos são amplamente utilizados. Dentre esses, 

estão diversas práticas que, a nosso ver, fazem parte de uma cultura política da 
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região: o “mandonismo”, o assistencialismo, o nepotismo e o autoritarismo, que 

ainda dão sustentação ao “curral eleitoral” e ao famigerado “voto de cabresto”. 

Mesmo tendo a compreensão de que na reprodução da vida em 

sociedade se estabelecem diversas formas de dominação, consideramos que as 

práticas mencionadas se constituem em peças vitais no jogo político da área de 

estudo. Tais procedimentos podem ser vistos como formas perversas de dominação 

política e social utilizadas por atores sociais com capacidade de decisão sobre os 

destinos da população, principalmente daquela parcela economicamente mais 

pobre. Cabe acrescentar que outros aspectos podem ser apontados como 

responsáveis pela permanência dessas práticas, tais como: a fraca mobilização e a 

incipiente participação existente nas comunidades locais, as formas dissimuladas do 

coronelismo e o conformismo de grande parte da população que aceita, 

naturalmente, a sua condição socioterritorial desfavorável. 

Ficou patente que a participação da população em instituições que 

representam os interesses da sociedade civil organizada ainda é muito incipiente na 

região do Cariri Paraibano. Quando ela ocorre, restringe-se, na maioria das vezes, a 

questões específicas dos segmentos que a compõem. Normalmente, as 

reivindicações se configuram em solicitações encaminhadas ao poder público local 

com vistas à satisfação de necessidades imediatas, como fornecimento de água em 

carros-pipa e abertura de poços tubulares em época de seca, cadastramento nos 

programas governamentais, transporte para alunos que estudam em outras cidades 

e para doentes que necessitam de tratamento em outros municípios. 

Esse imediatismo, que é resultante de um quadro de carências sociais 

e econômicas a que está submetida à população, também pode ser entendido como 

um impedimento a qualquer tentativa de mobilização das comunidades. Isso ocorre 
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porque se a possível solução para determinados problemas demora, ou 

simplesmente inexiste, predomina o desânimo e a frágil mobilização se “desmancha 

no ar”. Desse modo, anula-se a percepção de que é por meio da luta, da 

possibilidade de mudar as práticas e as formas históricas de dominação que se 

poderá alcançar um verdadeiro processo de desenvolvimento socioterritorial e de 

gestão democrática do território. 

Para nós, as solicitações que visam ao atendimento das necessidades 

imediatas da população estão fundamentadas na contradição existente entre o que 

os governos municipais realizam e o que a comunidade quer e/ou necessita, pois, na 

maioria das vezes, prevalecem os interesses de grupos políticos locais. Além disso, 

deve ser considerado que o atendimento de solicitações individuais e/ou coletivas é 

utilizado como elemento de cooptação. Tais solicitações são muitas vezes criticadas 

por opositores que vêem em determinadas ações governamentais uma deliberada 

troca de favores, cuja principal finalidade é a permanência ou a reprodução do 

controle político por parte de determinados grupos, geralmente familiares. 

Por isso, temos a convicção de que a estrutura de poder predominante 

na região do Cariri está fundamentada também numa política assistencialista, na 

qual o poder político local ainda se estrutura tendo por base práticas do 

coronelismo18, um coronelismo travestido em novas bases, com mecanismos mais 

sofisticados, porém ainda apoiado nos fatores que o produziram (poder e autoridade 

dos chefes políticos locais), e respaldado, de certa forma, pela tradição democrática, 

na medida em que é exercido por muitos dos que ocupam cargos de gestores 

municipais.  

                                                           
18 Entendemos o coronelismo como um sistema que surgiu no Brasil na primeira metade do século 
XIX, tendo por base o poder político e econômico exercido pelo coronel, cuja condição social e, 
principalmente, econômica, fundamentada na propriedade da terra, tem papel importante na 
estruturação das relações de poder local, que funciona em torno dos seus interesses. 
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Encontramos no prefácio da obra de Leal (1978), escrito por Barbosa 

Lima Sobrinho, reflexões que auxiliaram na compreensão das idéias sobre as novas 

bases do coronelismo, que aqui foram ressaltadas. Segundo as palavras desse 

autor, 

 
que importa que o coronel tenha passado a ser doutor? Ou a 
fazenda se transformado em fábrica? Ou que seus auxiliares tenham 
passado a assessores ou técnicos? O fenômeno do coronelismo 
persiste até mesmo como reflexo de uma situação de distribuição de 
renda, em que a condição econômica dos proletários mal chega a se 
distinguir da miséria. O desamparo em que vive o cidadão, privado 
de todos os direitos e de todas as garantias concorre para a 
continuação do coronelismo, arvorado em protetor ou defensor de 
um homem sem direito (LIMA SOBRINHO, 1978, p. xvi). 
 

Tendo como referência as palavras desse autor, destacamos alguns 

aspectos que serão utilizados para subsidiar as discussões que encaminhamos a 

seguir. Dentre outros podemos mencionar: a persistência de práticas coronelísticas 

sob outras formas de expressão, a reduzida participação da sociedade na esfera de 

decisão que coloca em evidência a questão do poder privado e do patrimonialismo, 

a condição de pobreza que favorece a reprodução desse sistema, o prestígio político 

vinculado ao poder econômico e a condição de desamparo a que está submetida 

uma parcela considerável da população. 

Os aspectos anteriormente ressaltados fazem-se presentes na região 

do Cariri Paraibano se considerarmos o fato de que a persistência de práticas 

políticas do passado pode ser constatada mediante formas dissimuladas ou 

explícitas nas manifestações de controle de votos; o poder privado é exercido a 

partir de uma esfera restrita de decisão liderada por prefeitos, que priorizam, quase 

sempre, os interesses de determinados grupos; o prestígio político e a liderança 

exercida por alguns prefeitos permitem que estes sejam considerados como “chefes 
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do poder” o que, de certa forma, lhes confere o direito de administrarem em seu 

próprio benefício, deixando à margem parte considerável da população que, 

habituada a sua pobreza, parece estar conformada com tal desdita. Como a 

população se encontra praticamente em estado amorfo e em uma realidade 

socioeconômica desfavorável, é incapaz de perceber a essência dos objetivos de 

determinadas políticas públicas que fazem parte de um amplo processo de 

redefinição do papel do Estado, fazendo com que o chefe político local ou seus 

representantes que estão no poder sejam vistos, ainda, como os “protetores dos 

fracos e dos oprimidos”. 

A nossa convivência com algumas administrações locais, levou-nos a 

perceber que as formas de controle exercidas por determinados grupos políticos 

sobre a população local ainda é uma prática recorrente na maioria dos municípios 

onde realizamos a pesquisa qualitativa. Enquanto em alguns deles as formas são 

mais dissimuladas, em outros, elas ocorrem de forma mais explícita. Isso fortalece a 

crença da existência de um “neocoronelismo” que fundamenta a base da estrutura 

de poder local na maioria dos municípios pesquisados. Essa estrutura de poder está 

fundamentada em dois mecanismos: a) a concentração do poder político, social, 

cultural e econômico no grupo de parentesco do prefeito e b) a centralização do 

poder envolvendo relações de dominação e subordinação. 

No que se refere ao primeiro aspecto, e para tornar mais contundente 

as nossas idéias, apresentamos a concentração do poder político no âmbito familiar 

a partir de uma representação gráfica, que denominamos de “árvore do poder”. 

Exemplificando essa realidade, colocamos em evidência o município de Caturité 

(Fotografia 27), no qual predomina o controle dos cargos públicos por grupos 

familiares do prefeito. Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que esse não 
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é um caso isolado; também constatamos em outros municípios pesquisados a 

concentração de poder no âmbito familiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto: Marlon Machado, 1998. 
Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2004. 

 
Fotografia 27 – “Árvore do poder”: município de Caturité (PB) 

 
 

No tocante ao segundo mecanismo, entendemos que ele já foi 

analisado. Mesmo assim, convém ressaltar a presença de dois elementos 

fundamentais naquele processo: a fragmentação do território e a compra de votos, 

como elementos da reprodução do poder político e da formação de novos discursos. 

Ratificando essa nossa afirmação, após o último pleito eleitoral, 

denúncias de irregularidades e compra de voto, nas eleições municipais de 03 de 

outubro de 2004, na região do Cariri Paraibano, foram amplamente divulgadas nos 

meios de comunicação da Paraíba. Essas denúncias ratificam o que muitos 
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entrevistados afirmaram durante a realização da pesquisa, ou seja, que essa prática 

seria utilizada por diversos candidatos nas eleições municipais de outubro de 2004. 

Revalida-se, assim, a tese de que há, de fato, um controle exercido diretamente 

sobre os votos. 

Esse controle é geralmente intermediado pela utilização de outras 

práticas, como: facilidade de acesso à água, empréstimos em dinheiro, acesso a 

máquinas agrícolas, aquisição de material de construção, de medicamentos e cestas 

básicas. Como salientou um dos entrevistados, o período eleitoral “é o melhor 

momento pra gente que é pobre porque a gente pode ganhar alguma coisa” 

(Entrevistado 19 – Morador da zona rural). 

Essa forma de pensar expressa, e ao mesmo tempo exemplifica, a 

complexidade da realidade sociopolítica existente na região em estudo, uma 

realidade marcada por relações arcaicas de poder nas quais a fragmentação do 

território associada aos processos socioterritoriais, anteriormente analisados, 

estruturaram o território do Cariri Paraibano. Nesse processo de estruturação, as 

manifestações culturais, políticas, sociais e econômicas atribuíram a essa região 

uma identidade própria, que se expressa por novas/velhas práticas na gestão do 

território, como as que serão discutidas no capítulo seguinte. 
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Legenda: 
 

76 – Projeto de caprinocultura na comunidade Cacimbas (Cabaceiras, novembro de 2004). 

77 – Vista parcial da cidade de Cabaceiras (Cabaceiras, novembro de 2004). 

78 – “Mandala” na comunidade Cacimbas (Cabaceiras, novembro de 2004). 

79 – Praça Raimundo Asfora (São Domingos do Cariri, novembro de 2004). 

80 – Estátua alusiva à festa do Bode Rei. Ao fundo, igreja do Rosário (Cabaceiras, novembro 

de 2004). 

81 – Equipamento público (Banheiros, Chafariz e Lavanderia) construído, em 1968, com recursos 

da Sudene (Parari, novembro de 2004). 

82 – Praça Severino Alves Caluête (Parari, novembro de 2004). 

83 – Rua Presidente João Pessoa (Livramento, agosto de 2004). 

84 – Centro de convenções e pesquisas do semi-árido (Taperoá, agosto de 2004). 

85 – Lixão na entrada da cidade de São João do Tigre (São João do Tigre, julho de 2004). 

86 – Esgoto em leito de córrego (São Sebastião do Umbuzeiro, julho de 2004). 

87 – Exposição de produtos em couro no interior da Arteza (Cabaceiras, novembro de 2004). 

88 – Transporte de mercadorias em carro-de-boi (São Sebastião do Umbuzeiro, janeiro de 2004). 

89 – Praça General José Pessoa (Cabaceiras, novembro de 2004) 

90 – Usina de beneficiamento de leite (Prata, junho de 2004). 
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Capítulo 5 

Gestão do território: novos atores, antigas práticas 

 

[...] as transformações sociais e políticas 
são lentas, não se baseiam em 
acentuadas e súbitas rupturas sociais, 
culturais, econômicas e institucionais. O 
novo surge sempre como desdobramento 
do velho. 

 
José de Souza Martins (1994, p. 30). 

 

A epígrafe anterior expressa um pouco o caminho que trilhamos para 

discutir a gestão do território no Cariri Paraibano. Nessa trajetória, procuramos 

ressaltar em que medida novos mecanismos institucionais, sinalizados na 

Constituição Brasileira de 1988, contribuíram para gestões que tenham como 

princípio norteador a participação da comunidade. 

No que tange a essa discussão, a gestão do território foi o conceito-

chave, colocando em evidência o poder, como questão central do nosso estudo. A 

gestão do território é definida por Becker (1988, p. 108) como sendo 

 
a prática estratégica, científico-tecnológica do poder no espaço-
tempo. Isto porque a gestão é um conceito que se associa à 
modernidade e possui um caráter estratégico e científico que 
viabiliza a articulação de decisões múltiplas necessárias para 
alcançar finalidades específicas. [...] a gestão do território 
corresponde à prática das relações de poder necessária para dirigir, 
no tempo e no espaço, a ocorrência das múltiplas finalidades e 
decisões e ações. 
 

Portanto, a gestão do território, assimilada como processo, reflete as 

relações de poder, como sugere essa autora. Assim sendo, dialeticamente ela é 
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condição e produto de um processo de construção social, daí porque se constitui em 

elemento indispensável na construção do território. As discussões a seguir sobre a 

gestão do território no Cariri Paraibano foram encaminhadas nessa direção. 

 

5.1 Gestão do território no contexto da redemocratização no Brasil 

 

Embora com concepções diferentes das que foram salientadas na 

vigência da República Velha, mais uma vez a descentralização se constituía no 

elemento central de luta da maior parte dos movimentos sociais e dos partidos 

políticos de esquerda, que viam o processo descentralizador como uma afirmação 

da autonomia, da liberdade, isto é, como elemento fundante da redemocratização da 

sociedade brasileira.  

Como resultante desse processo, foram incorporadas na Constituição 

brasileira de 1988 proposições oriundas dos movimentos organizados da sociedade 

que levam a uma maior participação da sociedade na gestão pública. Como 

salientam alguns estudiosos dessa temática, como Santos Júnior (2001), a questão 

mais importante e inovadora foi a revalorização dos municípios motivada pelo 

redesenho do sistema federativo brasileiro, com a definição de um novo patamar 

para os municípios, tanto do ponto de vista financeiro, com o aumento do percentual 

dos recursos tributários destinados a eles, como do político-administrativo, com a 

implementação de legislações e instrumentos de planejamento municipal, que 

possibilitaram mudanças no plano institucional. 

Ao mesmo tempo, como ressalta Santos Júnior (2001, p. 29), 

passamos a assistir a uma  
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crescente transferência de responsabilidades e de competências do 
governo nacional para os governos locais, impulsionando profundas 
transformações nas instituições de governo local do país, que 
alteram o sistema de decisões municipais e as práticas dos atores 
políticos. 
 

A partir de então, vem ocorrendo um processo de fortalecimento dos 

governos municipais, voltado para a descentralização e a municipalização das 

políticas públicas. No entanto, cabe ressaltar que as formas de incorporação de tais 

mudanças têm se dado de modo diferenciado, segundo as diretrizes adotadas e o 

grau de instituição tanto de canais de gestão democrática do território como de 

instrumentos que busquem o desenvolvimento socioterritorial. 

Como resultante desse processo, diversos modelos de eficiência 

administrativa foram postos em prática em vários municípios brasileiros. Entre as 

experiências mais conhecidas e exitosas estão o modelo de participação popular, 

cujo marco é Porto Alegre (RS); as soluções para os transportes urbanos da cidade 

de Curitiba (PR); os Programas de Renda Mínima no Distrito Federal e em 

Campinas (SP), além de outras ações em diversos municípios brasileiros. 

Essas e outras formas de gestão pública municipal, tidas por muitos 

estudiosos do assunto como exemplares de gestões democráticas, foram vistas 

como sendo “a grande renovação política nacional e para alguns cientistas políticos 

o espaço para a opinião pública se preocupar com o seu cotidiano (escolas, 

viadutos, transportes, sinais de trânsito, saúde e violência)” (FELIPE, 1998, p. 13). 

Preocupações como essas permitiram uma reconfiguração dos mecanismos e dos 

processos de tomada de decisões, despontando um novo modelo de ação pública 

na qual são concebidas outras formas de interação entre governo e sociedade, por 

meio de canais de participação da sociedade na gestão do território, principalmente 

nos Conselhos Municipais. 
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Essa nova forma de interação entre governo e sociedade é que tem 

permitido o surgimento, em municípios brasileiros, de novos padrões de governo, 

baseados nos princípios de “governança democrática” que, segundo Santos Júnior 

(2001, p. 66), “se refere a mecanismos de interação entre governo e sociedade que 

compõem o sistema de formação da legitimidade necessária à tomada de decisões 

em um regime democrático enquanto sistema representativo de governo”. 

A crescente difusão dessas idéias está relacionada, principalmente, ao 

avanço da democratização do País e à postura que vem sendo assumida pelas 

principais instituições internacionais de promoção e financiamento do 

desenvolvimento econômico e social, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), que, constantemente em seus 

documentos, enfatizam a necessidade da articulação de diversos atores sociais e da 

participação da sociedade civil nas ações e projetos voltados à melhoria das 

condições sociais e econômicas, mesmo privilegiando a produtividade econômica e 

a inserção competitiva no circuito da globalização. 

Com as experiências municipalistas e as tentativas de implantação de 

outras formas de gestão do território, emergiram novos atores no processo de 

administração municipal. Alguns mais conscientes, organizados e atuantes em 

defesa de seus direitos (emprego, educação, saúde, moradia, transportes); outros, 

porém, bastante fragmentados ou incipientes como movimento social, principalmente 

em regiões onde prevalecem relações políticas permeadas por práticas 

assistencialistas e clientelistas que dificultam a implementação de mecanismos 

participativos e a atuação das instituições (quando elas existem) que representam e 

defendem os interesses da população. 
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Se, por outro lado, se fez necessário ressaltar que em regiões com tais 

características praticamente inexiste representatividade dos movimentos sociais 

organizados, por outro, também é importante salientar que, quando ela existe, a 

forma de atuação das entidades representativas de segmentos da sociedade ou de 

seus representantes legais vem sendo amplamente questionada. Isso ocorre devido 

à maneira como procedem as reivindicações junto ao poder público local, o que 

contribui para reforçar e estimular práticas políticas arcaicas e caracterizadas como 

clientelísticas, assistencialistas ou corporativistas, como discutimos nos capítulos 

anteriores. Por isso, a ausência de uma tradição histórica que estimule práticas 

participativas é um entrave ao desenvolvimento socioterritorial. 

Como lembra Fedozzi (1994), a ausência de um processo participativo 

torna a população incapaz de perceber que a participação popular, com poder de 

decisão sobre os recursos e as políticas públicas, pode traduzir-se num movimento 

capaz de criar novas formas de gestão do território e de instituições de solidariedade 

social, condições para a emergência da cidadania política, civil e social. 

Mesmo com a persistência desse quadro de referência em alguns 

municípios brasileiros, é possível perceber que têm ocorrido com maior freqüência 

consultas aos diversos segmentos da sociedade por ocasião da elaboração de 

projetos e programas específicos. Do mesmo modo, vêm sendo adotados 

mecanismos participativos para viabilizar a formulação e a execução de políticas 

setoriais em nível municipal, principalmente na área social. O mecanismo concebido 

para esse fim foi a criação, após a Constituição de 1988, de inúmeras comissões ou 

conselhos co-gestores de políticas públicas, desde o âmbito municipal até o federal.  

Tidos como uma forma inovadora na gestão do território (uma forma 

que permite o exercício de uma cidadania ativa), os Conselhos Municipais se 



 192

constituem em canais de participação da sociedade na gestão de seus problemas, 

bem como na implementação de políticas que possam solucioná-los. Assim, tem-se 

a idéia de que a sociedade, atuando ativamente nos Conselhos, pode contribuir para 

a definição de um plano de gestão das políticas setoriais, permitindo maior 

transparência na alocação do dinheiro público. 

As argumentações favoráveis à participação e o envolvimento da 

sociedade civil na busca de soluções para os problemas que a afligem não se 

constituem em fato recente. Na década de 1980, em plena vigência do regime 

ditatorial no Brasil, Haddad (1980, p.14), ao estudar questões inerentes ao 

planejamento no Brasil, assinalava: “é necessário aumentar o grau de participação 

das comunidades, dos vários grupos sociais, dos diferentes níveis de Governo, a fim 

de que possa haver maior mobilização de recursos para as soluções alternativas que 

são mais bem conhecidas, em geral, pelos próprios grupos afetados”. O aumento do 

grau de participação da sociedade defendido por esse autor, era considerado um 

instrumento indispensável na formulação de programas ou planos de ação do 

governo com vistas ao atendimento dos interesses da própria sociedade, o que 

implicaria a construção de uma sociedade mais justa e mais democrática.  

A presença de representantes da sociedade civil em conselhos ou 

comissões municipais é um elemento importante na gestão do território. Essa 

importância deve-se ao fato de que tais mecanismos possibilitam uma 

democratização na discussão de questões que envolvem alguns interesses setoriais 

mais amplos e abrangentes, de modo que se melhore a qualidade das decisões e se 

torne mais fácil alcançar objetivos comuns. Contudo, convém destacar que não 

podemos incorrer no erro de achar que as práticas participativas podem ser tomadas 
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como procedimentos mágicos e infalíveis, capazes de conceber soluções universais, 

convincentes e adequadas para problemas de diversas ordens de grandeza.  

No nosso ponto de vista, a participação deve ser decorrente de um 

processo de mobilização, construção e de conquista de cidadania pela própria 

sociedade e não apenas a partir das iniciativas governamentais. Por isso, 

acreditamos ser ilusório esperar que a participação da sociedade seja uma 

conseqüência das macro-estruturas de poder, principalmente quando nos 

remetemos a regiões marcadas historicamente por uma cultura política de fortes 

traços patrimonialistas e clientelistas. Em regiões com tais características, como é o 

caso do Cariri Paraibano, a participação, na maioria das vezes questionável, é uma 

construção do outro, de terceiros. 

Como exemplo dessa realidade, a pesquisa mostrou que a população, 

em municípios do Cariri Paraibano, é “convocada” apenas para referendar decisões 

previamente tomadas por prefeitos ou seus assessores. Como parte da população 

atende a essa convocação, o discurso assumido pelos prefeitos é o de que a gestão 

é participativa. Porém, como nos lembra Tenório e Rozemberg (1997, p. 05), é 

“necessário evitar a homogeneização e a vulgarização dessas experiências, 

procurando distinguir a legítima participação da mera manipulação [...]”. 

Durante as entrevistas que realizamos com gestores municipais no 

Cariri Paraibano, ouvimos com freqüência discursos que enalteciam a participação 

da população na gestão municipal. Segundo os entrevistados (a maioria destes 

ligada ao poder público local), a participação da comunidade se efetiva nos 

Conselhos Municipais, nas sugestões encaminhadas diretamente à prefeitura e nas 

consultas populares. 
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Por outro lado, esse discurso foi amplamente questionado quando as 

entrevistas foram dirigidas a outros segmentos da sociedade caririzeira, sendo 

exemplificador o seguinte depoimento: “As opiniões que são emitidas não são 

oriundas da comunidade. No discurso, a gestão é participativa, mas a participação é 

discutível” (Entrevistado 20 – Vereador e Presidente de Conselho Municipal). 

Tal afirmação leva-nos a refletir (e até mesmo a questionar) sobre o 

fato de existirem, na região do Cariri Paraibano, pré-condições que garantam a 

construção de um projeto solidário e participativo de gestão, ou que permitam o 

estabelecimento de relações de confiança entre os atores sociais envolvidos no 

processo de gestão municipal.  

Durante as incursões que realizamos na região do Cariri Paraibano, 

contatamos que inúmeros membros da população local entrevistada procuram não 

se envolver com questões relacionadas à política partidária, porque “odeiam a 

política”, “não confiam nos políticos” ou “não querem se expor para não serem 

perseguidos”. Mesmo assim, muitos dos entrevistados expressaram o desejo de 

participar de algum tipo de entidade representativa, cujo objetivo norteador fosse, de 

fato, mudar o estigma da pobreza da região e ajudar a comunidade, que é muito 

carente, como enfatiza o seguinte pronunciamento: “O povo aqui é muito pobre. A 

renda das pessoas é muito baixa. Dependemos das aposentadorias e os nossos 

jovens estão indo embora por falta de emprego” (Entrevistado 21 – Moradora da 

zona urbana).  

A partir de depoimentos como esse, é possível inferir que, apesar das 

adversidades socioterritoriais e da permanência de práticas políticas arcaicas, há 

uma rede de solidariedade nos termos assinalados por diversos entrevistados que 

residem no campo, ou ainda nas pequenas cidades da região. A nosso ver, esse 
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processo poderia se constituir em importante instrumento para a construção de uma 

nova cultura política, dessa vez baseada no capital social19, que poderia possibilitar 

melhores condições de reprodução socioterritorial na região. Nesse sentido, Gohn 

(2001, p.60) adverte que 

A abordagem da participação lastreada no desenvolvimento de uma 
cultura única preconiza o desenvolvimento de comunidades 
atuantes, compostas de organizações autônomas da sociedade civil, 
imbuídas de espírito público com relações sociais igualitárias e 
estruturas fincadas na confiança e na colaboração, articuladas em 
redes horizontais. Essas comunidades são vistas como mecanismos 
poderosos de integração e habilitação dos cidadãos excluídos do 
acesso aos direitos sociais e políticos, considerando ainda a 
importância dessas comunidades para a formação e 
desenvolvimento do capital social de uma região. 
 

Nas palavras dessa autora, fica implícito que o capital social é tão 

importante quanto o capital econômico, pois contribui para reduzir as desigualdades 

existentes e estabelecer condições para um processo de gestão democrático, na 

medida em que são ampliadas as esferas políticas com práticas associativas 

igualitárias e de caráter solidário. Contudo, a história e a prática política vigente na 

maioria dos municípios pesquisados, caracterizada pela presença do personalismo, 

favorece a percepção de muitos gestores das práticas solidárias e participativas 

como uma ameaça, um contra-poder ao governo local.  

Tendo consciência de que as questões culturais e políticas são fatores 

importantes na efetivação de práticas democráticas nas instâncias de poder político, 

entendemos que a adoção de práticas que favoreçam a cultura cívica, nos termos 

definidos por Putnam (2000), pode proporcionar mudanças significativas na forma de 

governo e na implementação de políticas de desenvolvimento socioterritoriais. 

                                                           
19 O capital social diz respeito a características da organização social, como confiança, normas e 
sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando ações coordenadas 
(PUTNAM, 2000). 
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Esse ponto de vista tem como fundamento as concepções teóricas 

firmadas a partir de seu estudo sobre o desenvolvimento desigual de regiões da 

Itália, após o processo de descentralização, na década de 1970. Nesse estudo, o 

autor constatou o papel desempenhado pelo capital social na melhoria das 

condições sociais, políticas e econômicas de regiões daquele país. Segundo esse 

teórico, 

determinadas regiões italianas são favorecidas por padrões e 
sistemas dinâmicos de engajamento cívico, ao passo que outras 
padecem de uma política verticalmente estruturada, uma vida social 
caracterizada pela fragmentação e o isolamento, e uma cultura 
dominada pela desconfiança (PUTNAM, 2000, p. 31). 
 

No Brasil, as experiências de descentralização, intensificadas a partir 

da Constituição de 1988, fazem parte do processo de reforma do Estado. Com isso, 

estados e, principalmente, municípios foram dotados de maior autonomia e se 

constituíram nos protagonistas do planejamento, da reestruturação urbana e da 

implementação das políticas públicas setoriais, o que é corroborado pelas reflexões 

realizadas por Andrade (2002, p. 200), ao afirmar que 

 
A reforma do Estado passa a ser ditada pelas exigências de 
organizações multilaterais, que orientam e financiam políticas 
públicas. Essas exigências determinam o conteúdo da agenda 
governamental e dizem respeito, basicamente, à necessidade de se 
recuperar a eficiência e a eficácia das ações governamentais, com 
custos mais reduzidos, o que requer: a diminuição da intervenção do 
Estado em determinadas áreas, com a privatização de grande parte 
das empresas públicas de natureza produtiva; o enxugamento da 
máquina da burocracia pública; a diminuição dos gastos (na prática, 
gastos sociais) e a desobstrução da agenda do estado, das 
questões internas, o que implica uma redistribuição de 
responsabilidades e ações pelas instâncias subnacionais de 
governo. 
 

Nesse cenário, a reforma do Estado tem sido vinculada à 

democratização do poder por meio de formas de representação dos diversos 

segmentos da sociedade nas mais variadas instâncias de decisões, conduzindo, 
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portanto, à emergência de novos canais de diálogo entre o Estado e a sociedade. A 

nosso ver, essas mudanças colocaram em xeque a estrutura de poder totalitário que 

predominava até então no País, configurando, desse modo, uma crise do Estado.  

A crise do Estado à qual nos referimos não deve ser confundida com a 

que é ressaltada por alguns adeptos das idéias neoliberais. Estamos considerando, 

acima de tudo, a crise gerada pelo movimento da sociedade brasileira que passou a 

atuar de forma mais organizada e a assumir para si um papel importante no 

processo de desenvolvimento socioterritorial do País.  

A atuação mais organizada de determinados segmentos sociais tem 

tornando possível uma relação de poder permeada por novas demandas de caráter 

político e social e por novos desafios. Para a continuidade desse processo, faz-se 

necessário que os novos atores, com representatividade e legitimação, não 

permitam que as velhas relações de poder sejam recriadas a partir de novas formas 

de clientelismo na arena política, que é o lugar onde se processa a luta dos atores 

sociais que utilizam as mais diversas estratégias para alcançarem uma posição 

hegemônica (BOURDIEU, 1989). 

Apesar das mudanças que vêm se processando na relação existente 

entre a sociedade e o Estado, entendemos que esse continua, também, 

desempenhando as condições necessárias ao processo de acumulação e de 

implementação de políticas que, de alguma forma, façam alusão à eqüidade e à 

justiça social. As mudanças que estão ocorrendo na estrutura do Estado vão além 

do simples estabelecimento de políticas de renda mínima e de combate à pobreza, 

vistas por muitos como compensatórias. Essas dizem respeito a um processo mais 

abrangente, uma vez que passam pelo atual processo de globalização, que tem 

como pilares as idéias neoliberais e o processo de privatização. 



 198

Nesse quadro de referência, o Estado brasileiro vai gradativamente se 

retirando do processo produtivo, deixando de atuar como empresário – como fora na 

fase desenvolvimentista –, mas continua comprometido com o capitalismo na 

medida em que é partícipe de empreendimentos privados. A nova forma de 

possibilitar a acumulação capitalista vai se dar no sentido de agilizar mais os 

interesses das empresas, do capital e de uma fração de classe, e agir menos em 

função dos interesses nacionais e de sua população, seguindo as linhas de reformas 

estabelecidas por instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial. 

Além disso, cabe acrescentar que as experiências de políticas e 

programas sociais que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos segmentos 

mais pobres da população esbarram em inúmeros problemas. Dentre esses, o que 

mais de perto nos interessa, devido ao nosso objeto de estudo, é a questão de 

ordem política, que se traduz, de um lado, pela apropriação privada dessas ações 

por parte dos governantes, e, de outro, pela descontinuidade das ações quando 

ocorrem mudanças na gestão, mesmo que a sucessão no poder local seja efetivada 

entre membros do mesmo grupo, família ou partido político. 

 

5.2 Novos mecanismos, velhas práticas na gestão do território 

 

A crise do Estado de Bem-Estar que acontece no contexto mundial 

fortaleceu, ainda mais, no âmbito da sociedade brasileira, as idéias defendidas em 

torno da necessidade de uma descentralização das ações e de uma maior 

participação da sociedade civil como caminho possível para atender, de forma mais 
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efetiva e eficiente, às demandas provenientes da sociedade, bem como consolidar o 

processo democrático.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, despontaram 

instrumentos importantes na produção de novos arranjos institucionais internos, que 

afetaram as diversas dimensões da vida social ao estabelecer um novo arcabouço 

para políticas públicas, sendo este caracterizado pela descentralização, ou seja, 

pela transferência de funções, recursos e poder decisório das políticas públicas do 

Governo Federal para os níveis estadual e, principalmente, municipal. Estabelecia-

se, portanto, de forma legal, um modelo de gestão pautado na participação da 

sociedade, no que diz respeito à formulação, ao controle e à execução das políticas 

públicas e, sobretudo, no processo de fiscalização do uso dos recursos. A criação de 

Conselhos Municipais foi o mecanismo concebido para que esse objetivo fosse 

alcançado. 

A nova Constituição era uma sinalização de garantia de eficiência 

político-administrativa e democrática, uma vez que as teses até então apresentadas 

apontavam para a necessidade da união do Estado, mercado e sociedade, no 

sentido de uma política econômica e social que pudesse dar respostas satisfatórias 

ao conjunto da sociedade. 

Nesse sentido, foram desencadeadas diversas inovações político-

administrativas e concedido maior poder e responsabilidade às esferas locais de 

governo. Entre essas, destacamos a obrigatoriedade de legislação e instrumentos 

de planejamento municipal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPA) e o Plano Diretor para municípios que tenham 

mais de vinte mil habitantes. Além disso, também deve ser considerada a 

descentralização de serviços públicos, como assistência social, educação e saúde. 
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Essas mudanças colocaram o município no centro das ações de governo, na medida 

em que este passou a ser visto como um ente político imprescindível para que as 

ações governamentais tivessem maior eficácia e eficiência. 

Essa nova forma de pensar a gestão do território definiu-se como a 

grande saída para solucionar ou, pelo menos, amenizar as questões de caráter 

socioterritorial apresentadas por diversas áreas do território nacional. No entanto, a 

realidade vivenciada durante a realização da pesquisa mostrou-nos que os 

resultados dessa nova forma de gestão não se têm mostrado tão satisfatórios como 

se esperava, o que nos leva a questionar a atual relação existente entre as 

instituições e as práticas efetivadas. Daí o questionamento: a criação de novas 

instituições significa a emergência de novas práticas?  

Analisando a gestão do território no Cariri Paraibano, a partir não 

somente dos dados secundários mas principalmente a partir das análises dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo, pudemos perceber que esta gestão tem 

se caracterizado por administrações municipais pautadas pela prioridade e/ou 

limitação ao atendimento dos setores de educação e de saúde, seguindo diretrizes e 

programas do governo federal que transferem para os municípios recursos para 

investimentos nesses setores. 

Considerando-se o fato de que 54,55% dos prefeitos entrevistados 

tiveram dois mandatos, entendemos que foram insuficientes, inexistentes ou 

insignificantes as tentativas de adoção de políticas, por parte dos governos locais, 

para gerar emprego, renda e dinamizar a economia municipal. Como justificativa 

para a ausência de políticas contundentes na busca do desenvolvimento econômico 

e social, os gestores destacaram dois aspectos que dificultam essa implementação: 

a escassez de recursos e a ausência de pessoas qualificadas e capazes de viabilizar 
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planos de ações e incentivos produtivos locais. Como já foi destacado anteriormente, 

a baixa escolaridade da população é um dos principais problemas inerentes ao setor 

educacional dos municípios do Cariri Paraibano. Como expressão dessa realidade, 

destacamos que entre os próprios prefeitos entrevistados, 18,18% tinham um nível 

de instrução de ensino fundamental e 27,27% tão-somente cursaram o ensino 

médio. 

Para esses entrevistados, há uma convicção de que a grande 

prioridade deveria ser a implementação de políticas mais objetivas e consistentes, 

que busquem resolver os problemas estruturais existentes na região, sobretudo 

aqueles que afetam diretamente a população economicamente mais pobre e 

miserável, principalmente se levarmos em consideração que a maioria dos 

municípios da região do Cariri Paraibano tem um perfil voltado para a agropecuária, 

com ênfase na ovinocaprinocultura e na policultura tradicional de produtos 

alimentares, inteiramente dependentes de chuvas. Essa dependência das variações 

climáticas torna a região extremamente vulnerável. Em relação à 

ovinocaprinocultura, embora em ampla expansão na região, como já foi destacado, 

não se pode dizer que esta se constitua em uma atividade que garanta a 

sustentabilidade econômica da região.  

Outro aspecto ressaltado pelos prefeitos entrevistados e que, segundo 

eles, compromete a gestão de políticas direcionadas à promoção do 

desenvolvimento socioterritorial é a desarticulação nas ações entre os governos 

federal, estadual e municipal, o que implica, na maioria das vezes, o desperdício de 

esforços e de recursos. Isso ocorre por causa dos interesses políticos partidários. 

Fazer parte do grupo político do governador, do senador ou de deputados, por 

exemplo, é um indicador de que recursos e projetos poderão ser desenvolvidos 
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nesse ou naquele município, o que, obviamente, deixa em condições desfavoráveis 

aqueles que pertencem ao grupo da oposição. Por isso, as legendas partidárias são 

fragilizadas e a troca de partidos, como elemento de reprodução do poder local, é 

algo constante. 

Em meio à arena política caracterizada pela fragilização de legendas 

partidárias e por disputas por recursos, elementos importantes no jogo político na 

região, alguns prefeitos entrevistados reconheceram uma certa “incapacidade dos 

governos locais” em gerar oportunidades para a reprodução social. Mesmo assim, 

ressaltaram que, apesar das secas e da ausência de recursos, são diversas as 

ações que estão sendo executadas no intuito de aproveitar “as potencialidades 

produtivas locais”, o que implicaria “a geração de emprego e renda, reduziria a 

pobreza e evitaria a saída da população, principalmente aquela que vive no campo”.  

Embora reconheçamos ser fundamental o combate a esse tipo de 

pobreza, a falta de renda, comungamos com o pensamento de Sen (2000, p. 114), 

que ao estudar as relações entre pobreza de renda e pobreza de capacidades, 

considera que “é perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação 

de renda”, porque devemos entendê-la também como privação de capacidades, de 

liberdade, de perspectivas, tão presentes na vida de parcelas expressivas da 

população da região. 

Sobre a questão da migração destacada anteriormente pelos 

entrevistados, os dados obtidos na pesquisa expressam que tanto aqueles que 

estão na faixa etária entre 10 e 29 anos quanto os de idade acima de 50 anos 

(20,68%) apresentam-se como candidatos em potencial à emigração. Tal afirmação 

decorre da análise das entrevistas realizadas com diversos atores, os quais 

expressaram opiniões que permitem traçar um paralelo sobre os motivos que 
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contribuem para o processo migratório. Para o primeiro grupo etário, os motivos 

principais concentram-se na falta de perspectiva de vida, de emprego e de renda; já 

para o segundo, a razão principal está na possibilidade de uma vida melhor na 

cidade a partir da obtenção da aposentadoria rural. 

A fragilidade econômica e a falta de perspectivas torna a população 

mais jovem desses municípios candidata em potencial à emigração. No entanto, nos 

caminhos que percorremos, foi possível identificarmos ações que pontualmente 

estão sendo implementadas com apoio dos governos estadual e federal ou de 

organizações não-governamentais, as quais, a nosso ver, poderão propiciar 

condições mais favoráveis para a reprodução da vida na região. Além de ações 

inerentes às áreas de educação e saúde, já analisadas, destacamos: a melhoria da 

infra-estrutura hídrica, a eletrificação rural, a consolidação da cadeia produtiva da 

caprinocultura, a implementação de ações voltadas para o turismo e o apoio à 

agricultura familiar e aos pequenos negócios. 

Perseguindo ainda os nossos objetivos relativos à gestão do território, 

procuramos saber dos prefeitos entrevistados se as metas programadas para seu 

governo estavam sendo alcançadas. A maioria (81,8%) afirmou que sim, “apesar das 

dificuldades para implementá-las ou consolidá-las”. A limitação de recursos 

financeiros provenientes das transferências governamentais, a pequena 

arrecadação, os débitos com a União e o pagamento de precatórios, a precariedade 

da infra-estrutura, a ausência de mão-de-obra qualificada, a permanência de uma 

cultura paternalista e a forte divisão político-partidária entre os munícipes foram os 

principais obstáculos enumerados pelos prefeitos entrevistados. Tais dificuldades, na 

opinião desses governantes, comprometeram seus governos. 
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Uma leitura crítica desses aspectos permite algumas conclusões, a 

saber: em primeiro lugar, a de que esses obstáculos expressam uma incapacidade 

dos gestores municipais em criar novos mecanismos para enfrentamento dos 

problemas existentes; em segundo lugar, há uma forte dependência de recursos, de 

ações e de programas a serem executados por outros níveis de governo, implicando 

transferência de responsabilidades; por último, ainda prevalecem práticas arcaicas e 

conservadoras que favorecem o acirramento político-partidário. 

Além de subsidiar essas conclusões, a pesquisa revelou a existência 

de centralização de ações, o que implica a prática de gestões pouco democráticas e 

participativas e estímulos ao assistencialismo, contribuindo para reafirmar a idéia 

central deste estudo, ou seja: as relações de poder estabelecidas historicamente na 

região do Cariri Paraibano vão se constituir em impedimentos para uma gestão 

democrática do território.  

Todo esse processo tem permitido que essa região seja vista como 

uma das mais pobres do semi-árido paraibano (Mapa 10), sendo associada a 

expressões como degradação do meio natural, seca, isolamento, êxodo rural e 

dependência de seus municípios às transferências governamentais. Desse modo, a 

precariedade das condições de vida da população, uma de suas principais 

características, preserva as condições que ao longo do tempo reproduziram o poder 

na região. 
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Organizado por Anieres Barbosa da Silva (2004), a partir de dados do Pnud; Ipea e Fundação 
João Pinheiro (2003). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra. 
 

Mapa 10 – Cariri Paraibano: percentuais de indicadores sociais, 
de renda e de acesso a bens e serviços básicos 

 

Os dados apresentados no mapa levam a pensar que não é somente a 

forma pela qual se deu ou se dá a gestão do território que justifica o baixo nível de 

desenvolvimento socioterritorial existente na região do Cariri Paraibano, mas é 

principalmente o seu conteúdo, visto aqui na perspectiva da estrutura de poder que 

até então atuou (e atua) nessa região.  

O fato de essa estrutura de poder apresentar-se sob forma autoritária, 

clientelista e, em alguns espaços localizados, sob a forma de práticas que remetem 

ao período do coronelismo, permite-nos responder à questão que formulamos no 

Pessoas que vivem em 
domicílio sem banheiro e 
água encanada: 61,70 %. 

Pessoas com mais de 50% de sua 
renda proveniente de transferências 
governamentais: 26,37 %. 

Renda apropriada pelos 
10% mais ricos: 37,26 % 

Pessoas de 15 anos (ou mais) 
analfabetas: 32,13 % 

Indigentes: 45,70 % 
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início deste capítulo, agora já com a consciência de que as práticas não 

necessariamente mudam quando as instituições mudam. 

A questão político-partidária apontada como um dos obstáculos na 

implementação das metas programadas pelos gestores municipais é outro elemento 

de forte referência na reprodução do poder local, mesmo que seja considerada 

pequena a participação de determinados municípios no contexto da política estadual 

devido à presença de um pequeno número de eleitores na maioria dos municípios 

da região (Tabela 11). 

 
Tabela 11 – Cariri Paraibano: eleitorado por município (2004) 

 

Municípios Eleitorado 
Alcantil 3.533 
Amparo 1.746 

Assunção 2.406 
Barra de Santana 5.979 

Barra de São Miguel 4.429 
Boqueirão 12.968 
Cabaceiras 3.819 
Camalaú 4.084 
Caraúbas 2.975 
Caturité 3.350 
Congo 3.655 

Coxixola 1.217 
Gurjão 2.416 

Livramento 4.874 
Monteiro 20.549 

Ouro Velho 2.359 
Parari 1.388 
Prata 2.981 

Riacho de S. Antonio 1.312 
Santo André 2.213 

São Domingos do Cariri 2.056 
São João do Cariri 3.549 
São João do Tigre 3.009 

São José dos Cordeiros 3.078 
São Sebastião do Umbuzeiro 2.190 

Serra Branca 8.714 
Sumé 11.101 

Taperoá 9.555 
Zabelê 1.617 
Total 133.122 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (2005). 
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Mesmo que os dados apresentados na tabela confirmem a existência 

de um restrito colégio eleitoral na maioria dos municípios da região, há uma procura 

por estes na época de eleições majoritárias, o que acaba se constituindo em 

momento para reivindicações de diversas ordens em troca de apoio político, 

principalmente se considerarmos a afirmação de um dos entrevistados: “Os políticos 

negociam os votos” (Entrevistado 22 – Prefeito). Para nós, essa afirmação adverte 

que o voto ainda é um dos mecanismos mais importantes no jogo político regional e 

na reafirmação do poder político local. 

Desse modo, o acirramento político partidário e a falta de 

confiança/credibilidade nos gestores permeiam um tipo de relação entre governados 

e governantes fundamentada na “idéia de que tudo que se quer fazer tem por trás 

algum tipo de interesse político” (Entrevistado 23 – Prefeito). 

Segundo opinião de outros entrevistados, esse tipo de relação também 

se faz presente entre os gestores municipais, na medida em que há divergências, 

desconfianças e descontentamentos com a atuação da entidade que representa os 

municípios do Cariri, no caso a Amcap, uma vez que “não adianta fazer parte de 

uma Associação, como a Amcap, que é apenas para a promoção de seus dirigentes. 

Ela pouco faz” (Entrevistado 24 – Prefeito). 

Apesar do descontentamento e da crítica, todos os prefeitos 

entrevistados destacaram a ocorrência de reuniões periódicas promovidas pela 

Amcap e pela Famup, que, para eles, são fóruns importantes para a discussão de 

diversos assuntos, tais como: “fortalecimento da economia local”; “questões relativas 

à obtenção de verbas”; “formação de consórcios”; “investimentos na região”; 

”solução de problemas existentes nos municípios e na região”; e “organização das 

formas de reivindicação junto aos órgãos estadual e federal”. 
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Mesmo reconhecendo a importância de encontros e reuniões cujos 

objetivos fossem pensar, discutir e encontrar caminhos ou alternativas para a região 

como um todo ou para determinados municípios, percebemos que, nos aspectos 

ressaltados pelos prefeitos, há uma repetição de antigos discursos que procuram 

enaltecer a necessidade de verbas e investimentos públicos para solucionar 

problemas seculares existentes na região. Assim, deixam transparecer que, se por 

um lado, há interesses para que o Cariri Paraibano alcance o desenvolvimento 

socioterritorial, por outro, há uma disputa política interna para alocação de recursos, 

programas, ações e investimentos, que “dependerão do momento político e dos 

interesses partidários” (Entrevistado 25 – Prefeito). 

Considerando esse quadro de referência, envolto em disputas políticas 

por recursos e ações, a maioria delas destinadas à área social como parte integrante 

do processo de descentralização que vem sendo implementado a partir da reforma 

do Estado brasileiro, apenas 18,19% demonstraram ter conhecimento desse 

processo, que consideram importante e necessário para que a população 

compreenda o quanto ela é fundamental na gestão do território. Para essa minoria, 

os instrumentos de execução, organização e fiscalização são incipientes e 

ineficientes, principalmente quando se trata de uma região historicamente marcada 

por formas tradicionais do fazer político, na qual o poder público local transforma 

quase sempre ações de governo em importante mecanismo do jogo político 

partidário e do seu processo de reprodução. 

Sabemos que a relação existente entre bem-estar e sistema político é 

complexa, principalmente se considerarmos determinadas políticas públicas, que 

estão sendo implementadas nos últimos tempos, como as de renda mínima que 

estão direcionadas às pessoas que se encontram na condição de miseráveis, ou, 
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como preferem os governantes, abaixo da linha da pobreza. Essas políticas de 

natureza compensatória foram (e continuam sendo) forjadas sob a égide dos 

discursos neoliberais e são caracterizadas pelos mais críticos como incapazes de 

promover a distribuição da renda, limitando o seu papel nas transformações 

estruturais. 

Aplicando essa reflexão à realidade existente no Cariri Paraibano, é 

possível afirmar que as novas formas de articulação dos grupos dominantes locais 

expressas pelo controle das políticas de renda mínima (mesmo que haja a 

“participação” da sociedade) estão permitindo a sua reprodução política lastreada 

em novos mecanismos e novos discursos, porém com a mesma prática. Ou seja: o 

clientelismo político é estimulado e praticado pela elite patrimonialista. De tal modo 

que nos leva a afirmar que diversos municípios da região em estudo podem ser 

vistos na cena político-eleitoral como lócus histórico de relações de poder. 

Sobre a presença de práticas clientelísticas, amplamente utilizadas na 

reprodução do poder político, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado da 

Paraíba (1996-2010), documento que contém um diagnóstico panorâmico da atual 

situação da socioeconomia paraibana, passando pela identificação das restrições e 

potencialidades e montagem de cenários futuros, ressalta que 

 
As práticas clientelistas, fisiológicas e paternalistas constituem 
manifestações operacionais do autoritarismo em seu recente estilo 
de poder, praticado pelas elites nestas duas últimas décadas no 
Governo da Paraíba. O clientelismo, dissimulado em suas mais 
diferentes formas, destacando-se o empreguismo crônico, favores 
administrativos, e correntes atitudes fisiológicas, estas exercitam a 
manutenção de permanentes relações de dependência entre os 
cidadãos e o poder estadual, suprimindo-se aos primeiros o livre 
arbítrio e a condição de indivíduo detentor de autonomia política  
(PARAÍBA. SEPLAN, 1997, p.37). 
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É certo que a problemática descrita compromete sobremaneira a 

gestão do território. Contudo, cabe acrescentar outras que tornam ainda mais grave 

a gestão territorial, sendo as mais significativas aquelas que dizem respeito à 

ausência de legislações e de importantes instrumentos de planejamento na maioria 

dos municípios da região do Cariri Paraibano, conforme os dados do quadro 06. 

 
 
 

Municípios 

 
Plano Diretor 
(Existência) 

Lei de 
Perímetro 

Urbano 
(Existência) 

Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias 
(Existência) 

Lei de 
Parcelamento 

do Solo 
(Existência) 

Lei de 
Orçamento 

Anual 
(Existência) 

Lei de 
Zoneamento 

ou Equivalente
(Existência) 

Alcantil       
Amparo       
Assunção       
Barra de Santana       
Barra de São Miguel       
Boqueirão       
Cabaceiras       
Camalaú       
Caraúbas       
Caturité       
Congo       
Coxixola       
Gurjão       
Livramento       
Monteiro       
Ouro Velho       
Parari       
Prata       
Riacho de Santo Antonio       
Santo André       
São Domingos do Cariri       
São João do Cariri       
São João do Tigre       
São José dos Cordeiros       
São Sebastião do Umbuzeiro       
Serra Branca       
Sumé       
Taperoá       
Zabelê       

Fonte: IBGE (2005). 
Legenda: 
          Sim. 
          Não. 

Quadro 06 – Legislação e instrumentos de planejamento nos municípios do Cariri 
Paraibano 

 

Como vemos nos dados desse quadro, os municípios em sua totalidade 

não dispõem de plano diretor. Sabemos que a legislação vigente no País torna 

obrigatória a sua existência apenas para as cidade com população superior a vinte 

mil habitantes, o que não é o caso das existentes no Cariri Paraibano. Assim, a 
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regulamentação do processo de expansão urbana é definida pelo prefeito ou por 

pessoas que estão à frente de secretarias municipais. São esses que decidem onde, 

como e para que(m) investir ou expandir o espaço da cidade. 

Essa forma de pensar, planejar e efetivar o processo de expansão 

urbana traz sérias implicações socioambientais, como a questão da moradia, da 

coleta e deposição de resíduos sólidos e da disponibilidade de água e energia 

elétrica. Mesmo com esse tipo de implicações, foram diversos os depoimentos que 

enfatizaram a necessidade de expandir a cidade “a todo custo”. Para alcançar esse 

objetivo, os instrumentos de gestão utilizados por algumas prefeituras são os 

programa de construção de unidades habitacionais e a oferta de lotes. 

De acordo com o pensamento de alguns prefeitos entrevistados, 

políticas setoriais como essa permitem expandir a área urbana, aumentar o número 

de habitantes, e conseqüentemente de eleitores, bem como ampliar o coeficiente 

utilizado na transferência de recursos que têm por referência o número de 

habitantes, como é o caso do FPM. 

Os dados do quadro 05 também expressam o pouco comprometimento 

de gestores municipais com a realidade socioterritorial, na medida em que 

praticamente inexistem outros elementos importantes para a gestão do território, 

como legislação sobre áreas de interesse social e lei de zoneamento. Além desses, 

outros, como a lei de perímetro urbano e a lei de parcelamento do solo, existem 

apenas em alguns municípios que formam a região. 

No que concerne à estrutura fiscal, é importante destacar que, após a 

Constituição de 1988, passou a vigorar um processo gradual de descentralização 

fiscal, de modo que estados e municípios passaram a contar com maiores 

percentuais da receita da União. No entanto, convém destacar que um dos aspectos 
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significativos dessa nova realidade diz respeito à possibilidade de aumento do poder 

tributário das unidades subnacionais em sua própria jurisdição, assim como foi 

ampliado o montante de recursos disponíveis, de forma não vinculada.  

Embora a mudança tenha sido bastante significativa, o efeito do 

aumento do poder tributário, no âmbito municipal, foi muito pouco perceptível, tendo 

em vista a baixa capacidade dos pequenos municípios de produzirem a sua própria 

receita. Enquanto nos grandes municípios e nas capitais dos estados o Imposto 

Sobre Serviços (ISS) é uma indispensável fonte de receita municipal, devido ao 

processo dinâmico em que a prestação de serviços se insere, no Cariri Paraibano, 

ao contrário, o ISS não se constitui em importante fonte de receita, vez que o setor 

de serviços é muito frágil. 

Algo semelhante acontece com o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). Esse tipo de imposto tem um conteúdo político bastante forte, a ponto de ser 

visto, na maioria das realidades urbanas, como uma medida impopular, que pode 

provocar danos políticos de caráter eleitoreiro para os prefeitos, sobretudo nas 

pequenas cidades, como as que foram percorridas ao longo da pesquisa, nas quais 

a precariedade das condições socioeconômicas da população contribui para que o 

referido imposto também não se constitua em importante fonte de receita para as 

prefeituras. 

Tais condições desfavoráveis tornam os municípios dependentes 

quase que exclusivamente de recursos externos que lhes são transferidos por outros 

níveis de administração do estado, como o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). Como adverte Dowbor (1987, p.70), 

 
O peso elevado das transferências é significativo, pois implica que 
receber recursos pode depender mais da fidelidade para cima – com 
o poder superior na hierarquia do estado – do que da fidelidade para 
baixo, com a população do município que forneceu seus votos.  
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Esse tipo de transferência de recursos para os municípios tem como 

critério de distribuição o número de habitantes. Como o Cariri Paraibano é 

caracterizado também pela presença de municípios com pequenos totais 

populacionais, mais de 85% destes estão na menor faixa de transferências de FPM 

– coeficiente 0.6 – correspondente aos municípios com população inferior a 10.188 

habitantes, segundo informações obtidas junto à Famup. 

Considerando que o sistema tributário existente no País concede aos 

municípios impostos cuja base de tributação mais relevante é eminentemente 

urbana, passa a existir, portanto, uma forte concentração das receitas tributárias 

naqueles municípios que apresentam maior porte demográfico.  

Diante dessa “lógica” de distribuição tributária, que se mostra de baixa 

eficiência redistributiva, tanto no âmbito interestadual como intra-estadual, 

entendemos que vem se processando uma corrida competitiva em busca de 

recursos, a qual favorece um relacionamento não cooperativo entre as 

municipalidades. Além desse aspecto, é válido acrescentar que as transferências de 

recursos governamentais podem ser vistas como um dos elementos que 

contribuíram para o intenso processo de fragmentação do território ocorrido no Cariri 

Paraibano após a promulgação da Constituição de 1988.  

Portanto, o novo arranjo político-administrativo implantado a partir 

dessa Constituição implicou a transferência de novas responsabilidades para os 

municípios brasileiros, bem como lhes exigiu uma nova dinâmica interna. Um 

primeiro aspecto a ser observado nesse quadro de exigências está afeito às 

relações que devem ser estabelecidas no âmbito municipal não somente entre os 

poderes legislativo e executivo mas também entre as autoridades governamentais, 

isto é, prefeitos, secretários e vereadores, e a sociedade civil, permitindo que formas 
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de negociação entre partes interessadas na execução de políticas públicas sejam 

então institucionalizadas. 

Nesse sentido, o orçamento participativo e a implementação de 

Conselhos Municipais têm se mostrado como uma experiência interessante nesse 

quadro de redefinição de uma nova dinâmica da política interna em diversos 

municípios brasileiros. Isso porque tanto o orçamento participativo quanto os 

Conselhos Municipais se constituem em fóruns de consulta direta à população e/ou 

a setores específicos da sociedade, o que lhe garante uma participação na gestão 

do território e, conseqüentemente, no enfrentamento dos principais problemas que a 

afligem. 

Diferentemente do que ocorre em municípios de outras regiões do País, 

essa realidade, isto é, a presença de uma sociedade ativa, participativa, ainda está 

muito distante de ser totalmente consolidada no Cariri Paraibano em face de 

inúmeras questões, como as que serão discutidas a seguir. 

 

5.3 Organização político-social e participação na gestão do território 

 

Como já ressaltamos, a descentralização do poder é vista por muitos 

teóricos como um dos aspectos mais importantes da Constituição de 1988, na 

medida em que foram criados mecanismos institucionais que possibilitam e, de certo 

modo, estimulam a participação da sociedade no processo de gestão do território. 

No Cariri Paraibano, expressões concretas desses novos instrumentos para a 

participação da sociedade na gestão territorial são os Sindicatos, as Associações, as 

Cooperativas e, mais recentemente, os Conselhos Municipais. 
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Apesar da realidade sociopolítica dessa região, caracterizada por 

práticas políticas arcaicas, que se expressam por formas tradicionais de controle 

sobre parte da sociedade, a análise dos dados relacionados à pesquisa de campo 

revelou que 44% da população local entrevistada faz parte de Associação 

Comunitária, Sindicato, Conselho Municipal ou Cooperativa, o que não deixa de ser 

um percentual significativo, se considerarmos as características mencionadas. 

Nessa análise, um dado chamou-nos a atenção: o predomínio dos que 

afirmaram fazer parte de Sindicato de Trabalhadores Rurais, apesar de 79% desses 

entrevistados residirem no meio urbano. Essa realidade expressa, de um lado, os 

elos ainda existentes entre o urbano e o rural, como espaços de moradia, de 

produção e de comercialização dos produtos oriundos do campo, e, de outro, ratifica 

mais uma característica da região: a fisionomia rural das pequenas cidades.  

Em relação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs), 

constatamos ser este a principal entidade sindical que representa os interesses dos 

trabalhadores em quase todos os municípios pesquisados. Isso ocorre em virtude de 

o associativismo e o cooperativismo ainda serem práticas pouco recorrentes e a 

maioria dos municípios ser constituída por uma população predominantemente rural. 

Em uma região marcada pela concentração da terra e do poder político, 

era de se esperar que entre as lutas encaminhadas pelos STRs estivessem, por 

exemplo, reivindicações para a execução de uma reforma na estrutura fundiária, 

para a melhoria das condições de trabalho nas fazendas ou, ainda, para a 

implementação de políticas que permitam a convivência do homem do campo com 

as adversidades naturais da região. Contudo, a pesquisa mostrou que a atuação dos 

STRs está predominantemente centrada em outras atividades que contribuem para a 
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permanência de um dos graves problemas sociopolíticos existentes na região: o 

assistencialismo. 

O assistencialismo, que está sendo atribuído aos STRs, decorre da 

maneira como eles estão desenvolvendo suas atividades. Segundo constatamos, a 

atuação sindical prioriza o encaminhamento de processos para aposentadorias e 

benefícios dos associados junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o 

cadastramento de associados nos programas assistencialistas do governo federal, a 

distribuição de medicamentos, o pagamento de consultas e exames médicos, o 

transporte de doentes e, por último, o seu papel de representante dos trabalhadores 

nas questões previdenciária e, em menor escala, de terra, como pode ser atestado 

no seguinte pronunciamento: “A atuação dos Sindicatos Rurais no Cariri Paraibano 

restringe-se ao encaminhamento de direitos dos trabalhadores rurais junto à 

Previdência Social, embora reconheçamos que o papel do Sindicato é lutar por 

melhores condições de vida do trabalhador rural, lutar por terra, por verba e pelos 

direitos dos trabalhadores junto aos órgãos competentes” (Entrevistado 26 – 

Presidente de Sindicato Rural). 

Essa forma de pensar esteve presente no depoimento de quase todos 

os presidentes de Sindicatos dos trabalhadores Rurais, com exceção de um deles. 

Para esse entrevistado, a realidade socioterritorial e as características da estrutura 

fundiária sugerem uma mudança na estrutura fundiária, com vistas à melhoria das 

condições de vida no campo, evitando-se, com isso, o êxodo rural. Ainda de acordo 

com o entrevistado, a reforma agrária “deve ser uma reforma justa e que dê 

condições do homem viver da terra. Aqui tem assentamento rural que é uma lástima. 

Foram colocadas no assentamento Serra do Monte 101 famílias sem nenhuma 
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assistência. Como é que pode melhorar desse jeito?” (Entrevistado 26 – Presidente 

de STR). 

Quando questionados sobre as formas de atuação dos Sindicatos, os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que existem inúmeras dificuldades que se 

apresentam àqueles que dirigem um sindicato, uma associação ou uma cooperativa. 

Segundo eles, a falta de recursos financeiros e de pessoal qualificado, a 

precariedade da infra-estrutura onde funciona o Sindicato, a inadimplência dos 

associados, a pouca compreensão da importância da instituição e, principalmente, 

as discriminações que sofrem por parte de órgãos governamentais e da população 

local são os principais problemas que comprometem a atuação da entidade. 

Além dessas questões, a maioria dos entrevistados procurou ressaltar 

que o maior obstáculo a uma atuação mais efetiva do STR está dentro da própria 

instituição, na medida em que “a pouca conscientização e a pouca participação dos 

associados dificulta qualquer processo de luta para melhorar as condições de vida 

dos próprios associados” (Entrevistado 28 – Presidente de Sindicato dos 

trabalhadores Rurais); ou ainda porque “existem alguns associados e até membros 

da diretoria que entendem que o sindicato é perda de tempo, não serve pra nada” 

(Entrevistado 29 – Presidente de Sindicato dos Trabalhadores Rurais). 

Mesmo assim, nos últimos tempos, vêm sendo gradativamente 

difundidas e estimuladas novas formas de organização de comunidades, tendo 

como fundamento práticas associativistas e cooperativistas. Ficou ainda evidenciado 

que tais práticas não decorrem apenas (ou exclusivamente) da busca conjunta de 

mecanismos concebidos na base da pirâmide social, sobretudo pelos pequenos 

produtores, mas em grande parte derivam-se da necessidade da presença formal de 

associações e cooperativas em Conselhos Municipais, tendo como principal objetivo 
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viabilizar a alocação de recursos ou aprovar projetos que nem sempre são de 

interesse da coletividade. 

Percebemos nesses depoimentos que há uma convergência de 

opiniões que procuram enfatizar o pouco envolvimento dos associados, e até mesmo 

de dirigentes sindicais, no encaminhamento de ações do Sindicato, mesmo que elas 

se restrinjam a processos para aposentadorias ou outros benefícios do INSS. Essa 

ausência de envolvimento ou participação também se faz presente em outras 

instituições e entre a população local. Entendemos que isso é resultante da ausência 

de estímulos à prática participativa e da predominância, ainda, de formas 

centralizadoras de gestão, sejam elas do plano governamental ou não. 

Nos últimos tempos, o termo participação tem sido um dos mais 

utilizados no vocabulário político, científico e popular. Dependendo do momento 

histórico e da conjuntura sociopolítica, seu uso aparece associado a outros temas 

como cidadania, representação, democracia e conscientização. Porém, é válido 

destacar que, mesmo se constituindo em um meio viabilizador para ações concretas 

engendradas nas lutas empreendidas por movimentos e organizações da sociedade, 

nem sempre o seu conceito está relacionado com uma efetiva inclusão da sociedade 

na definição de políticas governamentais.  

A pesquisa revelou que na maioria dos municípios da região do Cariri 

Paraibano a participação efetiva da sociedade é uma realidade ainda distante; 

64,71% do total dos entrevistados, por exemplo, afirmaram que ela praticamente 

inexiste. Exemplificam essa afirmação os seguintes depoimentos: “Há um isolamento 

na forma de governar do prefeito. Aí a gestão não é participativa. Ele tem a maioria 

na Câmara e tudo é resolvido por lá” (Entrevistado 30 – Presidente de Associação 

dos Empresários). “A população é muito pobre. A cultura das pessoas faz com que 
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elas desconheçam a importância da participação e por isso não participam. As 

pessoas acham que tudo deve ser decidido pelo prefeito” (Entrevistado 31 – 

Presidente de Associação de Caprinocultores). “Surgiram os instrumentos. Mas é algo 

para enganar o povo. Por exemplo, há um discurso do orçamento participativo, mas 

na prática não existe. Falta também a compreensão do que é participar” 

(Entrevistado 32 – Presidente de Cooperativa). 

Para aqueles que pensam de forma diferente (35,29%), a participação 

da população local na gestão municipal existe e pode ser comprovada por meio de 

“reuniões convocadas pelo prefeito”, de “discussões com o prefeito” e de “reuniões 

nos Conselhos Municipais que estão constituídos e que são os fóruns legais para 

essa finalidade”. De certo modo, é correto dizer que essas são formas de 

participação, principalmente no caso dos Conselhos Municipais. Entretanto, 

acreditamos também ser correto afirmar que na maioria das vezes essas formas de 

participação na gestão do território são de natureza cooptativa, ou seja, são 

estimuladas, de cima para baixo, visando diluir conflitos locais ou, então, reproduzir 

o poder local por meio de um novo discurso, como já ressaltamos. 

O conteúdo dos depoimentos concernentes à existência ou não da 

participação e à convocação das entidades por parte de prefeitos municipais remete 

a dois pontos fundamentais: a centralização das ações e das decisões por parte dos 

gestores e o predomínio do aspecto político partidário ou pessoal sobre os 

interesses da coletividade, fazendo com que “os Sindicatos não sejam bem vistos 

pela administração do município. Acho que não há interesse para que a comunidade 

participe” (Entrevistado 33 – Presidente de Sindicato de Servidores Públicos 

Municipais), pois “quem é da oposição não tem vez e é discriminado. Por isso, quem 
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não for aliado é excluído” (Entrevistado 34 – Presidente de Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais). 

Apesar desse quadro de adversidade política e de precariedades, todos 

os presidentes de STRs entrevistados procuraram ressaltar ações que estão sendo 

implementadas sob a forma de parcerias com instituições governamentais e não-

governamentais, como, por exemplo, o Sebrae, a UFPB e a UFCG. Segundo os 

entrevistados, essas parcerias têm por finalidade a realização de cursos voltados 

para a capacitação e alfabetização de jovens e adultos, para a construção de 

cisternas de placas e para a orientação de práticas agropecuárias para os 

associados. Essas ações foram por eles classificadas como isoladas ou pontuais e 

de fundamental importância devido às condições sociais e econômicas vigentes na 

zona rural dos municípios. Como afirmou um dos entrevistados: “Não resolve o 

problema, mas ajuda o nosso povo sofrido” (Entrevistado 35 – Presidente de STR). 

Essa condição socioeconômica desfavorável também está presente em 

quase todos os Sindicatos, Associações e Cooperativas que visitamos, pois todos 

eles funcionam de forma precária. Essa precariedade pôde ser comprovada quando 

dados da pesquisa revelaram que 58,8% não têm sede própria e, por isso, 

funcionam em prédios alugados ou pertencentes ao poder público municipal. O uso 

de prédios públicos estreita os laços de dependência com a prefeitura a ponto de 

podermos questionar a eficácia dessas entidades representativas na gestão do 

território. Para se ter uma idéia da precariedade em que elas funcionam, 

consideramos importante trazer à baila o seguinte depoimento: “O Sindicato não 

dispõe sequer de uma máquina de datilografia. Tudo é feito à mão” (Entrevistado 36 

– Presidente de STR). 
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Sabemos que na unidade há uma diversidade. Por isso, o nível de 

organização e participação comunitária “será diferente segundo o município seja 

dominantemente urbano ou rural, industrial ou agrícola, relativamente isolado ou 

situado perto de um grande centro. Será diferente também segundo os equilíbrios 

políticos locais e o nível de conscientização já atingido pela população” (DOWBOR, 

1987, p. 100). 

Não há dúvidas de que os aspectos ressaltados por esse teórico 

enquadram-se na realidade dos municípios do Cariri Paraibano, uma vez que 

constatamos diferenças importantes quando analisamos e comparamos os dados da 

pesquisa empírica referentes aos Sindicatos, Associações e Cooperativas que estão 

em atividade na região. Nesse aspecto, identificamos ações que, de certo modo, se 

mostraram interessantes e apontam para “novas” formas de organização e atuação 

de trabalhadores e pequenos produtores, mesmo diante do quadro sociopolítico 

delineado até esse momento. 

Apesar de terem sido criadas mais recentemente, algumas 

cooperativas e associações vêm se constituindo em experiências interessantes na 

região. Nelas foi possível constatar um maior engajamento dos associados, bem 

como uma maior clareza quanto aos objetivos a serem alcançados: capacitar os 

pequenos produtores, adquirir equipamentos, agregar valor aos produtos 

comercializados, apoiar os cooperados e associados e difundir novas tecnologias.  

Dentre essas experiências, que podem ser vistas como exitosas, está a 

Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro da Ribeira Ltda (Arteza), que 

funciona em um distrito histórica e economicamente importante do município de 

Cabaceiras devido à produção do alho. É bem verdade que, nas duas últimas 

décadas, ocorreu uma estagnação da produção desse produto agrícola, sendo, 
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atualmente, muito pequena a área destinada ao seu cultivo. Essa crise na produção 

do alho contribuiu para a emergência de novas formas de organização e produção 

econômica. Sobre a crise dessa atividade agrícola, ouvimos de um morador do 

distrito da Ribeira o seguinte depoimento: “A queda da produção de alho foi 

motivada por vários fatores, como, por exemplo, políticas públicas equivocadas. No 

início do projeto, em 1980, houve um incentivo do governo; porém sem as técnicas 

adequadas, a produção diminuiu muito com o passar do tempo. A Ribeira, nos anos 

80, chegou a produzir 400 toneladas de alho e hoje espera-se que a Ribeira produza 

apenas 05 toneladas (Entrevistado 37 – Ex-produtor de alho). 

A retração da produção do alho, ressaltada pelo entrevistado, fez com 

que alguns dos antigos produtores se dedicassem mais à pecuária e aos curtumes 

de couro. Por isso, nos últimos tempos, a Ribeira passou a se destacar na produção, 

na confecção e na exportação de produtos derivados de couro, tanto para o 

mercado nacional quanto para o internacional. Essa mudança na prática produtiva 

deveu-se não apenas à crise da cultura do alho mas também à implementação de 

ações governamentais para consolidar a cadeia produtiva da caprinocultura e à 

atuação de Universidades (UFPB, UFCG e UEPB) e entidades não-governamentais, 

como o Sebrae e a GTZ, uma Agência de Cooperação Técnica do governo alemão. 

Além de sinalizar para novas práticas produtivas e melhorar a renda 

dos cooperados, a Arteza institui duas formas de produção, uma em que se 

concentra parte dos equipamentos utilizados no processo produtivo e outra que 

funciona sob o regime de produção familiar, denominadas localmente de “oficinas”. 

Essa Cooperativa está estimulando a capacitação profissional de seus cooperados e 

promovendo campanhas de conscientização para a preservação e o reflorestamento 
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com espécies nativas da caatinga, como o angico, que tem a casca utilizada como 

tanante nos curtumes. 

Além da Arteza, a Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda (Coapecal), 

localizada no município de Caturité, a Associação dos Produtores de Leite de Vaca 

do Cariri (Asprolvac) e a Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental da 

Paraíba (Aocop), ambas em Monteiro, podem também ser considerados exemplos 

bem sucedidos de forma de organização dos pequenos e médios produtores rurais. 

Para que isso venha sendo alcançado, os responsáveis por essas instituições 

ressaltaram que foram necessárias iniciativas tais como: promover mecanismos para 

inserção dos produtos no mercado consumidor, estabelecer parcerias com 

instituições governamentais e não-governamentais, promover um maior grau de 

envolvimento de associados ou cooperados, captar recursos junto aos órgãos de 

financiamento para melhoria da infra-estrutura, e capacitar e dar assistência técnica 

aos produtores rurais. 

No caso da Asprolvac e da Aocop, convém ressaltar que estas tiveram 

forte impulso a partir de uma política concreta de desenvolvimento regional, o 

Programa de Caprinovinocultura. Esse Programa teve início em 1999, a partir de 

uma parceria firmada entre a Prefeitura do município de Monteiro, a Secretaria de 

Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, o Sebrae, a Aocop 

e o Banco do Nordeste. Para dar suporte técnico ao programa e viabilizá-lo foi criado 

o Centro de Desenvolvimento Integrado da Ovinocaprinocultura (Cendov), que é 

uma autarquia ligada à prefeitura de Monteiro. Essa autarquia dispõe de orçamento 

próprio e tem por objetivo realizar a capacitação de recursos humanos, firmar 

convênios com instituições financeiras e entidades governamentais e não-

gevernamentais e ainda prestar assistência técnica aos produtores rurais. 
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Instalado na antiga Fazenda da Embrapa, no município de Monteiro, o 

Cendov atua também nos municípios de São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê e 

Prata. Esse centro de desenvolvimento é apontado como agente importante no 

fechamento da cadeia produtiva do leite e um estímulo ao criatório de animais de 

pequeno porte, uma vez que ele administra uma unidade de beneficiamento de 

algaroba, uma mini-usina de leite e um laboratório de inseminação artificial para 

melhoramento da pecuária caprina, com a utilização de animais das raças parda 

alpina (de leite) e boer (de corte). 

Para os dirigentes da Aocop e da Asprolvac, há uma convicção de que 

as instituições por eles administradas se constituem em iniciativas exitosas e por 

isso podem servir de exemplo para a difusão do associativismo e do cooperativismo. 

Para um dos entrevistados, “este é o caminho para reduzir ou abolir a dependência 

histórica da população em relação ao poder público local”. Esse tipo de avaliação 

reforça a concepção defendida por diversos teóricos, como Dowbor (1987), de que a 

luta contra a pobreza em suas múltiplas formas passa por modos de participação e 

de organização da sociedade, com vistas a uma gestão democrática do território. 

Outro destaque no processo de construção social deve ser dado à 

construção do Pacto pelo Novo Cariri, que, sob a coordenação do Sebrae/PB, tem 

como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável na região, por meio 

do envolvimento da sociedade civil, da iniciativa privada e do poder público na 

formulação de processos e na gestão compartilhada de ações e atividades. 

Quanto ao Pacto Novo Cariri, a maioria dos prefeitos entrevistados 

reconhece que é necessário “pensar a região como um todo”, para que o 

desenvolvimento socioterritorial seja alcançado. Por isso consideram o Pacto Novo 

Cariri como um instrumento capaz de viabilizar tal processo, uma vez que ele poderá 
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implementar ações no sentido de “estimular a cooperação e a união entre os 

prefeitos”, assim como “aglutinar ações entre os parceiros”. “O Pacto foi o único 

movimento regional estruturado criado em todos os tempos, sob a coordenação do 

Sebrae, porém com a falta de compromisso do governo do Estado e da atual direção 

do Sebrae ele está em vias de extinção porque começaram a partidarizar”. 

Mesmo que esses depoimentos enalteçam o Pacto como um 

instrumento capaz de permitir um dinamismo econômico, é possível percebermos 

que questões político-partidárias estão no centro das discussões para possíveis 

encaminhamentos de ações e programas na região. Alguns prefeitos, em seus 

pronunciamentos, expressaram uma opinião mais crítica: “O nome dado ao Pacto foi 

muito bonito, mas eu queria que os idealizadores desse Pacto olhassem para o 

Cariri como um todo. Eu faço parte dele, mas acho que precisamos melhorar mais 

porque se o presidente é de um município, ele aloca mais ações para lá” 

(Entrevistado 38 – Prefeito). 

Mesmo concordando com a opinião de que é necessário “pensar a 

região”, entendemos que a formação de um Pacto implica a idéia de consenso, de 

negociação sobre a repartição dos benefícios e os sacrifícios sociais. Assim, a 

tendência nesse tipo de organização é, naturalmente, de um grupo político buscar 

hegemonia. É difícil evitar que isso ocorra, porém é fundamental buscar sempre uma 

representação ampla, que permita o cruzamento de interesses e dê aos 

participantes a dimensão social existente na região, a partir dos problemas de seus 

municípios. 

No entanto, como o Cariri Paraibano é uma região que apresenta 

pouca tradição na prática associativa, sendo sua tradição político-administrativa 

fortemente caracterizada pela centralização do poder decisório, os resultados podem 
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ser previsíveis, caso não haja uma mudança de postura ética, política e cidadã para 

uma gestão mais democrática do território. Noutras palavras, o Pacto se constituirá 

em mais um instrumento a ser apropriado pelos grupos políticos locais para 

reproduzirem velhas práticas em novos discursos, em novos arranjos. 

 

5.4 Gestão democrática do território: uma realidade ainda distante no Cariri 
Paraibano 

 

Grande parte dos dramas e do sentimento de impotência vividos por 

parte da sociedade brasileira advém de inúmeras relações sociopolíticas que foram 

se estabelecendo no território ao longo da nossa história. Como já assinalamos, nos 

últimos tempos, vem ocorrendo um aumento do processo de decisão local em 

diversas regiões do País, possibilitando a participação ativa da sociedade na busca 

de melhores condições para a sua reprodução social. 

No entanto, mesmo que exista uma gama de instrumentos que podem 

ser utilizados visando a uma cultura política diferente, pautada na democracia 

participativa, a tradição do cacique ou do coronel, hoje vestindo “gravata” e dotado 

de poderosos apoios (sejam eles políticos ou econômicos) é simplesmente uma 

realidade no Cariri Paraibano. Por isso, falar de gestão democrática do território, no 

Cariri Paraibano, ainda parece ser uma utopia ou apenas idéias do imaginário 

construídas por aqueles que buscam uma sociedade justa e livre das amarras de 

determinadas práticas políticas caracterizadas por tradicionais relações de poder, 

nas quais a dominação e o controle político exercido por poucos é uma de suas 

principais características. 

Certamente, esta realidade se deve à própria condição a que a 

população se encontra submetida, o que implica a sua subordinação a grupos de 
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poder tradicionais, revelando, portanto, uma relação complexa marcada por uma 

certa cumplicidade na relação de poder que se estabelece entre as pessoas ou entre 

grupos de uma sociedade.  

Sendo assim, o exercício do poder implica um tipo especial de relação 

que está imediatamente associado à dominação, à resignação, à subordinação. 

Essa cumplicidade na relação de poder ocorre porque muitas vezes o dominado 

quer a proteção de quem detém o poder político ou econômico. Por isso se subjuga. 

E ao se subjugar, consolida a situação de dominação, reproduzindo, portanto, a 

história da política no Brasil, que é a história da dominação de poucos sobre a 

grande maioria. 

Sobre essa questão, ouvimos, durante a realização da pesquisa de 

campo, relatos que expressam como e por que esse tipo de relação é ainda muito 

praticada na região em estudo. Segundo a opinião de alguns entrevistados, isso 

ocorre porque “a população é muito pobre e por isso fica à mercê dos grupos 

políticos que têm maior poder econômico. Isso se torna mais claro próximo às 

eleições quando essas pessoas são cooptadas por esses grupos. É uma questão de 

cultura política” (Entrevistado 39 – Vereador). 

Para se ter clareza de como esse processo é antigo na região, o 

depoimento de outro entrevistado é esclarecedor: “O problema é mais grave nos 

municípios mais antigos, porque eles são dominados por famílias tradicionais. Nos 

mais novos, chegaram políticos que não são de famílias poderosas e, por isso, 

alguns tentam fazer algumas coisas diferentes, mas não estão conseguindo mudar 

quase nada” (Entrevistado 40 – Vereador). 

Também é certo que outros fatores podem ser apontados como 

capazes de comprometer e até mesmo inviabilizar qualquer tentativa de 
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implementação de uma gestão democrática do território, ao menos por enquanto. 

Um desses fatores é a superposição dos interesses do poder econômico, que é 

também político, em relação aos interesses da coletividade. Como conseqüência 

dessa superposição, determinadas obras e serviços, como conservação de estradas, 

perfuração de poços, pavimentação de ruas, obras de açudagem e criação de infra-

estrutura para futuros empreendimentos, são pensados muito mais para reproduzir o 

poder político-econômico do que, de fato, para beneficiar a população como um 

todo. Desse modo, é freqüente a incorporação dos interesses do poder econômico 

local nos discursos produzidos pelas elites, transmitindo e disseminando uma cultura 

política entre diferentes segmentos da sociedade. Isso se torna referência para a 

legitimação do poder político. 

Um dos mecanismos que vem sendo visto, ao menos nos discursos, 

como instrumento de controle social, diversificado e flexível, para uma maior 

participação na gestão do território é a formação de Conselhos Municipais. Contudo, 

constatamos que tem sido difícil promover a articulação dos atores sociais – poder 

público, sociedade civil organizada e empresários – nos processos decisórios, 

garantindo, assim, que os Conselhos se constituam, de fato, em instrumentos 

eficazes de democratização da gestão pública20 e de oposição às formas tradicionais 

de implementação de políticas públicas. 

Para alguns estudiosos, como Gohn (2001), os Conselhos Municipais 

são agentes de inovação nas políticas públicas, posto que, ao realizarem a 

mediação entre os organismos governamentais e a sociedade civil organizada, 

contribuem, em tese, para o fortalecimento de novos sujeitos políticos e para a 

                                                           
20 Vale ressaltar que a existência de alguns conselhos ou comissões é, geralmente, requerida para 
que o município tenha acesso a recursos destinados a determinados programas, como, por exemplo, 
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). 
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formação de uma “nova” esfera pública de poder, na qual passa a existir um maior 

controle por parte da sociedade. 

Os Conselhos são ainda apontados como a grande novidade nas 

políticas públicas no território brasileiro durante os anos de 1990. Como salientado 

antes, eles são instrumentos mediadores na relação entre a Sociedade e o Estado e 

estão preconizados na Constituição de 1988 na qualidade de expressão, 

representação e participação popular. A partir desse período, leis específicas 

passaram a regulamentar o direito constitucional à participação da sociedade por 

meio dos Conselhos, esses de composição paritária entre representantes de 

instituições da sociedade civil e do poder político local. 

Não há dúvidas de que os Conselhos Municipais se constituem em 

novos atores sociais para a gestão do território. Isso porque eles são instâncias 

importantes ou fóruns importantes nos quais a comunidade pode expressar seus 

interesses e suas opiniões; enfim, debater possibilidades e alternativas e reconhecer 

como legítimos os diversos interesses da sociedade. 

Nessa linha de reflexão, é sempre importante identificar os tipos de 

interesses que dão conteúdo aos projetos que são analisados e debatidos nos 

Conselhos Municipais, visto que, nas estruturas políticas de nossa sociedade (nem 

sempre justas), há normalmente grupos que exercem o poder por meio do 

autoritarismo ou por formas de cooptação em comunidades economicamente pobres 

e com baixo nível de escolaridade. Desse modo, uma sociedade civil pouco 

organizada e socioeconomicamente fragilizada pode reforçar, ainda mais, o poder 

das elites oligárquicas locais (TEIXEIRA, 2001). 

Essa situação assemelha-se à que constatamos nos municípios 

pesquisados, nos quais os Conselhos vêm se caracterizando, via de regra, como 
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uma forma meramente simbólica de participação da sociedade, ou seja, a 

representatividade é, quase sempre, apenas de caráter formal, uma vez que ainda 

persiste o estilo centralizador e autoritário nas decisões de governos municipais, nas 

quais as ações são formuladas de cima para baixo, cabendo aos Conselhos 

Municipais, na maioria dos casos, apenas o papel de referendá-las. 

Desse modo, os vínculos existentes entre Conselhos e grupos políticos 

hegemônicos é quase uma regra. O depoimento de um presidente de Conselho 

Municipal mostra como é comprometedora a participação desse instrumento 

representativo da sociedade. Segundo o entrevistado, “o objetivo do Conselho é 

manter o controle e o acompanhamento do setor de saúde. Infelizmente isso não 

acontece, pois muitos conselheiros participam, mas não sabem o que estão fazendo. 

Por isso, são manipulados pelo presidente. No papel, tem estatuto e regimento. 

Tudo que se leva para o conselho é aprovado. Até nas reuniões gerais, quem 

participa é o poder público. Há omissão e receio, por desconhecimento de membros 

do conselho” (Entrevistado, 41 – Presidente de Conselho Municipal). 

Nas palavras do entrevistado, é possível constatarmos que a maneira 

pela qual esse instrumento de participação da sociedade na gestão pública vem 

sendo utilizado inviabiliza qualquer esforço, por mínimo que possa existir, de 

implementação, de fato, de gestões mais democráticas e participativas. 

A clareza do papel que deve ser desempenhado por um Conselho 

Municipal demonstrada por alguns dos entrevistados permitiu que esses fizessem 

severas críticas quanto à atuação dos Conselhos. A principal crítica diz respeito à 

sua ineficiência quanto ao caráter propositivo e fiscalizador das políticas públicas. Na 

prática, “o Conselho não participa. O seu papel é apenas de fiscalizador, mas é uma 

fiscalização precária, falha, porque não reclamamos quando percebemos coisas 
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erradas. O Conselho acaba aprovando mesmo com irregularidades” (Entrevistado 42 

– Presidente de Conselho Municipal). 

Esses depoimentos ratificam o que afirmamos sobre os vínculos 

existentes entre o poder público local e os Conselhos Municipais, assim como o uso 

político desses. Por isso, cabe lembrar que o papel do Conselho não deve se 

restringir apenas à mera fiscalização dos atos do poder executivo, porque controlar a 

aplicação de recursos requer analisar não somente a pertinência e a honestidade 

dos gastos mas também avaliar seu impacto socioterritorial e a maneira como 

beneficia o conjunto da população. 

É certo que não podemos generalizar e dizer que há o uso político em 

todos os Conselhos que estão constituídos nos diversos municípios pesquisados. 

Contudo, lembramos que essa é quase uma regra e uma prática comum. Além do 

uso político para aprovar a aplicação de recursos sem uma “avaliação criteriosa”, 

como revelou um dos entrevistados, existem sérios problemas que comprometem 

ainda mais a atuação eficaz desse importante instrumento de participação da 

sociedade. A análise dos dados da pesquisa empírica revelou que os mais 

significativos estão relacionados 

 aos atrasos na prestação de contas; 

 ao fato de os conselheiros integrarem vários Conselhos, o que 

restringe e não estimula o envolvimento participativo de membros da comunidade 

com a gestão pública; 

 às reuniões nas dependências da prefeitura ou de Secretarias, o 

que pode comprometer a autonomia do Conselho e facilitar o seu uso político; 

 à indicação de membros com pouco ou nenhum comprometimento 

com os objetivos e o papel que deve ser exercido por um Conselho Municipal; 
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 à participação de conselheiros que fazem parte da família do 

prefeito ou do vice-prefeito. 

A existência de problemas como os que foram enumerados 

anteriormente deixa implícito o jogo de interesses que está presente na formulação, 

na implementação e no funcionamento de muitos Conselhos Municipais. Mesmo que 

os representantes das entidades públicas, privadas e da sociedade civil sejam por 

elas indicados, constatamos que existem restrições a determinados representantes 

indicados “para não criar um clima ruim no Conselho”, porque, na prática, devem 

prevalecer os interesses do poder público, como enfatiza o seguinte depoimento: 

“Apesar da influência do prefeito em relação a membros do Conselho, a relação é 

boa. Os Conselhos pouco atuam. Há restrições quanto a nomes que foram indicados 

pelas representações. O que prevalece é a formação dos conselhos para viabilizar 

os interesses da prefeitura” (Entrevistado 43 – Presidente de Conselho Municipal). 

Os depoimentos apresentados não apenas ratificam o uso político e a 

subordinação de Conselhos ao poder público municipal mas também deixam 

transparecer a pouca compreensão que a maioria dos conselheiros têm do 

verdadeiro papel a ser exercido por um Conselho Municipal, favorecendo, assim, a 

cooptação desses no jogo de interesses locais.  

Diante do que foi exposto, é difícil acreditarmos que os Conselhos 

sejam de fato autônomos. Também é difícil crer que a maneira como eles atuam seja 

capaz de propiciar um amplo processo de participação da sociedade na gestão 

territorial, em face da incipiente ou inexistente participação popular. Essa convicção 

deve-se a algumas constatações que fizemos durante a pesquisa, tais como: receio 

de perseguições políticas, ações centralizadas por membros da família que está no 
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poder e que ocupa cargos públicos e ausência de mecanismos locais que estimulem 

a participação popular. 

Tais motivos inibidores da ocorrência de um processo participativo e de 

uma gestão democrática do território devem-se à maneira como as elites locais 

exercem seu poder. Ao estudar o poder local na realidade brasileira, Daniel (1988, p. 

30) afirma que 

 
as elites locais são porta-vozes de uma primeira modalidade de 
poder social. Elas consistem em agrupamentos sociais que se 
representam como portadores da tradição local e do esclarecimento, 
razão pela qual se percebem como responsáveis pela condução do 
município e pelo seu futuro. Fruto dessa elaboração é a oposição 
entre as elites – setor social ativo da história do município – e o povo 
– a maioria da população –, concebida como não esclarecida e 
integrante passiva da comunidade municipal. 
 

Ancorando-se nas palavras desse autor, o quadro descrito em muito se 

deve ao incipiente grau de politização de amplos segmentos da sociedade. A nosso 

ver, o pequeno grau de conscientização política é conseqüência de uma tradição 

pouco participativa e de um processo histórico que excluiu (e continua excluindo) 

parcelas consideráveis da população na gestão territorial. Seguindo essa linha de 

reflexão, é possível afirmarmos que na maioria dos municípios do Cariri Paraibano 

não existe participação ou reivindicações individuais ou coletivas, mas, sim, 

solicitações que estimulam e reproduzem práticas clientelísticas e assistencialistas.  

Sobre a participação de setores organizados da sociedade na 

formulação de políticas públicas, um dos prefeitos entrevistados ressaltou que “as 

comunidades organizadas têm um poder de atuação e mobilização maior que o 

legislativo”. Em tese, podemos concordar com esse ponto de vista de um dos 

entrevistados. Contudo, um olhar mais atento sobre a realidade sociopolítica vigente 

em diversos municípios da região estudada mostra um descompasso entre os novos 
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mecanismos institucionais preconizados pela Constituição de 1988 e o atraso 

político que ainda predomina em ações voltadas à gestão do território, como as que 

já demos a conhecer. 

Para a compreensão sobre o nível de politização e o estabelecimento 

de relações de poder na região, questões que permeiam a temática central no nosso 

estudo, o comportamento do eleitorado é peça-chave. Isso porque é em períodos de 

eleições que os mecanismos do atraso político revelam-se de forma mais aguda. 

Também é nesse momento que os discursos dos governantes se tornam 

contraditórios e suas práticas políticas passíveis de questionamentos. 

Por isso não é possível concordar com a opinião de 54,55% dos 

prefeitos entrevistados, segundo os quais há uma “nova consciência do eleitorado”, 

e “o povo escolhe o candidato apenas pelo trabalho já realizado”, “pelos 

compromissos assumidos” e “pelas propostas de governo” ou, então, porque “está 

acabando a época do paternalismo e das oligarquias políticas tradicionais, que são 

frutos da própria história”. As denúncias de compra de votos, uso da máquina 

pública e troca de favores durante o processo eleitoral de outubro de 2004, 

contradizem as palavras desses prefeitos entrevistados e mostram para a sociedade 

paraibana o quanto essa prática ainda é comum na região. 

Preconizamos que um dos caminhos que podem ser percorridos para 

diminuir ou afastar a dependência econômica do povo em relação aos governantes e 

seus representantes políticos é a melhoria dos níveis de escolaridade e a geração 

de emprego e renda, capazes de criar condições para um efetivo desenvolvimento 

socioterritorial.  

Diante desse quadro, e considerando os elos historicamente 

estabelecidos entre os poderes econômico e político na região, atestados pela 
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pesquisa, acreditamos que algumas ações e discursos implementados por gestores 

municipais, enaltecendo a necessidade de fomentar, implementar e consolidar 

atividades econômicas que favoreçam a convivência com o semi-árido a partir de 

“vocações e potencialidades locais”, não permitirão mudanças significativas na 

estrutura política e econômica que caracteriza a região. A nosso ver, elas continuam 

fazendo parte de uma estratégia política que, ao ancorar-se em novos discursos, 

busca reproduzir os grupos dominantes locais. 

Temos a convicção de que um verdadeiro processo de 

desenvolvimento socioterritorial só pode ser alcançado a partir de uma gestão 

democrática do território, na qual os mecanismos que possibilitem uma maior 

participação da população local sejam de fato otimizados, estimulados e 

implementados. Para que isso ocorra, é preciso extinguir práticas políticas do 

passado e estabelecer novas concepções no ato de fazer política, capazes de livrar 

parcelas da população de sua condição de dependência (ou até de aprisionamento), 

expressa pelo servilismo, pelo clientelismo e pelo assistencialismo. Apesar dos 

instrumentos institucionais preconizados a partir da Constituição de 1988, que 

possibilitam formas de gestão democrática, essas práticas resistem e se impõem, 

pois continuam a submeter e excluir parte notável da população de direitos sociais 

conquistados nas últimas décadas, quando considerado o contexto nacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagens do Cariri Paraibano (07) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

   

 

91 92 93 

94 95 96 

97 99 

100 

98

102 101

103 104 105 



 237

Legenda: 
 

91 – Casario antigo na Rua Francisco Firmino de Castro, antiga Rua do Comércio (Cabaceiras, 

novembro de 2004). 

92 – Retrato da seca: distribuição de água para a população durante o período de seca (Taperoá, 

setembro de 2003). 

93 – Casa de apoio da Prefeitura Municipal de São João do Tigre (São João do Tigre, junho 

de 2004). 

94 – Evidências do processo de desertificação (Taperoá, agosto de 2004) 

95 – Praça Pio Salvador. Ao fundo, Igreja de Nossa Senhora de Assunção (Assunção, agosto 

de 2004). 

96 – Início da BR412: entrada para o Cariri Paraibano (Pocinhos, setembro de 2003) 

97 – Praça Zé Marcolino, destacando-se propaganda alusiva a Monteiro, a cidade do forró 

(Monteiro, julho de 2004). 

98 – Entrada da cidade de Assunção, antiga Estaca Zero (Assunção, agosto de 2004). 

99 – Praça João Pessoa, centro da cidade de Monteiro (Monteiro, julho de 2004). 

100 – Cisterna de placa em fase de construção (São Sebastião do Umbuzeiro, julho de 2004). 

101 – Pedra do Capacete – Lajedo do Pai Mateus (Cabaceiras, novembro de 2004). 

102 – Expressão da religiosidade do povo no Cariri Paraibano (Monteiro, janeiro de 2006). 

103 – Vista Panorâmica da entrada da cidade de Boqueirão (Boqueirão, novembro de 2004). 

104 – Precariedade da infra-estrutura de moradia na zona rural (Taperoá, agosto de 2004). 

105 – Pequena produção de vestuário (São Domingos do Cariri, novembro de 2004). 
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Considerações Finais 
 

Um olhar sobre o Cariri Paraibano 

 

O contato cotidiano com o outro implica a descoberta de problemas, 

perspectivas e modos de vida. Faz parte das nossas utopias que a sociedade seja 

menos desigual e mais justa, de tal modo que as pessoas possam se libertar das 

amarras impostas pelas relações sociais; que a cidadania seja algo mais que o 

simples ato de votar; que a habitação seja algo mais que um teto ou uma proteção 

contra o sol e a chuva, e que todos tenham direito à felicidade, à vida e, 

principalmente, à diferença.  

Ao percorrermos a região do Cariri Paraibano, no primeiro olhar, o olhar 

do visível, do diagnóstico, do que está a nossa frente, percebemos que por todos os 

lados havia disparidades; desigualdades socioeconômicas entre ricos e pobres e 

entre estes e a miséria absoluta a qual se expressava nas formas de moradia, na 

inexistência e/ou qualidade da infra-estrutura e, sobretudo, nos rostos que 

revelavam o sofrimento de um povo. 

Nessa trajetória, constatamos uma realidade social permeada pelo 

estigma da pobreza, do mandonismo e do controle sobre a sociedade. Essas são 

relações forjadas no passado e que foram ao longo do tempo se reproduzindo e 

assumindo maneiras diferentes de se expressarem, sem perder a essência, assim 

como camaleões que mudam de cor ao serpentearem a caatinga, ou como os 
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riachos, que viraram caminhos de pedras, nos sucessivos períodos de seca que 

ocorrem na região. 

Além do controle político partidário, que é uma das formas mais 

perversas de expressão dessa relação de poder, e dos problemas sociais e 

econômicos que afligem a população da região do Cariri Paraibano, a religiosidade 

do povo gera condições para a aceitação de um tipo de dominação na qual o poder 

político pode ser considerado opressor, quando consideradas as condições 

sociopolíticas de alguns municípios pesquisados.  

Em decorrência dessa dura realidade, constatamos, a partir dos 

depoimentos de habitantes dos municípios pesquisados e de outros que não fizeram 

parte da pesquisa qualitativa, que predomina um sentimento de perda, de 

desumanização da vida e de isolamento, mas também a vontade de superação e de 

libertação de um “mundo” que parece aprisionar a todos. 

Para entender o Cariri Paraibano, portanto, foi necessário ir além do 

primeiro olhar, do visível, isto é de um olhar que procurasse entendê-lo na sua 

essência a partir do seu quadro político, econômico e social. 

O trabalho projetou desejos, frustrações e impotência diante dos 

problemas existentes tanto no plano empírico quanto no plano das descobertas 

advindas da pesquisa. São esses problemas que têm agudizado ainda mais as 

condições de vida de parcelas da população que carecem ou dependem do poder 

público, apesar das mudanças nas relações existentes entre o Estado e a 

Sociedade, as quais vêm se processando ultimamente no Brasil. 

Nesse processo de mudança, estão sendo viabilizadas e 

implementadas, em diversos municípios brasileiros, experiências participativas, nas 

quais um fator importante é a abertura de novos mecanismos para que a sociedade 
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participe da gestão municipal. Essa nova modalidade de administração municipal 

decorre de um modelo de organização política mais descentralizado, que passou a 

vigorar principalmente a partir de 1988, e que possibilitou uma maior eficiência das 

ações governamentais, a maioria delas concentradas na área social. 

No Cariri Paraibano, essas experiências praticamente inexistem nos 

municípios pesquisados. Isso se deve à falta de compreensão (e politização) por 

parte da população, do sentido e do significado da participação; por outro lado, 

deve-se também, mais particularmente, ao controle que é exercido sobre os 

mecanismos que poderiam contribuir para o estabelecimento de novas práticas 

políticas e, como conseqüência, para gestões realmente democráticas. 

Mesmo com a percepção, por parte de atores sociais entrevistados, de 

que se está processando uma incipiente mudança na forma de organização da 

sociedade, o fulcro do problema permanece praticamente inalterado: persiste o 

predomínio de relações de poder tradicionais e conservadoras, as quais se 

expressas de diversas formas, sendo as mais comuns o autoritarismo, o 

assistencialismo, o nepotismo, o clientelismo e a troca de favores, além do controle 

exercido sobre os votos nos períodos eleitorais. 

Cabe reconhecer que, diante da estrutura de poder vigente, as 

organizações não têm sido capazes, ainda, de darem respostas satisfatórias para 

uma efetiva gestão democrática do território, pois, como reconhecem inúmeros 

cientistas sociais, a ordem democrática não implicou racionalização e eficiência, nem 

tampouco produziu os bens materiais esperados por parte da sociedade, 

principalmente nas regiões caracterizadas por relações de poder arcaicas e 

conservadoras. 
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A precária atuação de setores organizados da sociedade torna-os 

incapazes de equilibrar o jogo de forças no espaço político, o que contribui para a 

prevalência dos interesses do gestor público ou de grupos que lhe dão sustentação 

política e econômica. De um lado, essa constatação ajuda a compreender porque 

determinados processos de desmobilização são rapidamente desencadeados 

quando as demandas de caráter mais imediato não são atendidas; de outro modo, 

permite perceber o quanto não se tem consciência sobre o papel que deve exercer a 

sociedade, sobretudo porque prevalece entre a população que habita a maioria dos 

municípios, onde a pesquisa foi realizada, a idéia de que a participação popular na 

vida pública deve limitar-se a votar periodicamente em seus candidatos. 

Ao longo da pesquisa, verificamos que, no Cariri Paraibano, e 

provavelmente em outras regiões do semi-árido nordestino, não se exige ser tratado 

como igual. E isso resulta de um processo histórico que pode ser analisado sob 

diversas formas e sob vários ângulos. Porém, para muitos estudiosos, esse 

processo é a história dos “donos do poder” (FAORO, 1975), uma história permeada 

por relações dialéticas existentes entre o senhor e o escravo, a casa-grande e a 

senzala, o coronel latifundiário e o morador sem terra.  

Esse contexto propiciou uma estrutura de poder fundamentada nas 

relações patrimonialistas entre as oligarquias rurais e o poder central por meio dos 

seus representantes políticos, que, ao longo do processo histórico, se constituíram 

nos principais atores construtores do território do semi-árido nordestino, e 

particularmente do Cariri Paraibano. Nesse processo, a terra continua sendo um 

instrumento de poder importante na manutenção das formas de dominação social, 

não apenas devido à concentração de terras e do poder político que ela pode 
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propiciar, mas porque as atividades agrárias ainda se constituem na base de 

estruturação do território regional.  

Se no campo ocorre a sujeição da população ao poder político e 

econômico dos grandes proprietários de terra, na cidade – se é que assim podemos 

denominar a maioria das aglomerações urbanas existentes na região do Cariri 

Paraibano –, a relação não parece ser distinta: pode até ter mudado a forma, mas a 

essência continua a mesma, visto que determinados grupos políticos tradicionais, 

como, por exemplo, os Chaves, em Camalaú; os Medeiros, em São João do Cariri e 

São José dos Cordeiros; os Caluête, em Parari; os Vilar e os Farias de Castro, em 

Taperoá, permanecem disputando – e, às vezes, monopolizando, como na fase 

caracterizada pelo coronelismo –, o poder político local, isto é, municipal. 

Entendemos que isso ocorre porque as relações de poder político 

saíram do domínio coronelístico e passaram para um outro: o do prefeito, do 

vereador ou até mesmo do partido político. Desse modo, afirmamos que as 

estruturas baseadas na dominação de grupos oligárquicos e de antigos coronéis não 

estão totalmente extintas, visto que elas continuam se reproduzindo no urbano, na 

medida em que seus representantes assumem câmaras legislativas, prefeituras ou 

secretarias municipais. Em outras palavras, a essência da prática de dominação 

continua basicamente inalterada. 

Em face das mudanças preconizadas pela Constituição de 1988, que 

criou mecanismos institucionais definidores da relação do Estado com a Sociedade, 

o antigo coronel ou seus legítimos representantes incorporaram o discurso de 

administrador(es) com propostas democráticas e de defesa da participação da 

comunidade nas discussões e na gestão municipal. Assim, a criação de Conselhos 

Municipais, de Associações e de Cooperativas teve grande impulso, mesmo porque 
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a maioria delas não é oriunda de movimentos de base, mas da legislação em vigor 

no Brasil, desde 1996, que exige dos municípios, em troca do recebimento de 

recursos para a área social, a criação de conselhos gestores, nos quais as 

associações e cooperativas se fazem representar. 

Portanto, o que ficou patente durante toda a pesquisa foi que o 

monopólio do poder exercido pelos governantes municipais alimenta o 

patrimonialismo, que tem caracterizado a política em municípios da região do Cariri 

Paraibano. Ademais, a fragilidade dos partidos políticos que atuam em nível local e a 

incipiente presença de organizações políticas autônomas acabam dando aos 

governantes municipais uma grande autonomia para determinar prioridades, instituir 

relações de troca, desfrutar os bens públicos, sem que seja necessário prestar, na 

maioria dos casos, contas de suas ações à população local. 

Não dissociando do que fora mencionado antes, o aspecto político 

deve ser entendido como de maior significado quando se lança um outro olhar sobre 

o Cariri Paraibano, o olhar da análise, visto que ele está relacionado com a produção 

do poder. Desse modo, partes de discursos que inserimos na pesquisa têm em sua 

tônica a necessidade de criar mecanismos institucionais para combater o atraso 

político e econômico, estabelecer políticas que acabem com a situação de pobreza, 

acabar com o patrimonialismo e implementar novas formas de gestão para que o 

desenvolvimento socioterritorial seja alcançado. 

Tais aspectos fazem-nos lembrar da tipificação estabelecida por Max 

Weber, segundo a qual numa administração racional, universalista e eficiente 

concentram-se os meios para transformar o atraso em modernidade, o privilégio em 

justiça social e o empreguismo em trabalho produtivo. No entanto, na região 

estudada, a retórica empregada em torno de expressões como modernização, 
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moderno, novo encontra sua correspondência nos interesses de segmentos da 

classe dominante e, portanto, não deve ser tomada como expressão do real. 

Diante da realidade estudada, afirmamos que se, por um lado, há uma 

reprodução das velhas práticas por meio de novos discursos, por outro, há uma 

busca de legitimação das forças políticas emergentes na conquista do poder, o que 

torna ainda mais complexa a identificação do novo, como resultante do processo de 

mudança política, e do velho como nova roupagem para disfarçar antigas práticas e 

antigos processos de dominação. Assim, podemos dizer que os discursos estão 

sendo renovados. Como num passe de mágica, o velho se tornou novo numa 

estratégia de reprodução do poder local, que se atualiza com o discurso 

modernizante, democrático e de justiça social contido no discurso da elite nacional e 

de outras escalas de poder político. 

No processo de reprodução do poder, que, de certo modo, é também 

econômico, a fragmentação do território, concretizada com a emancipação política 

de antigos distritos, foi um dos aspectos mais importantes, porque, ao contrário do 

que se poderia esperar, a fragmentação territorial não fragilizou ou fracionou o poder 

dos grupos políticos tradicionais que atuam há tempos na região, uma vez que os 

poderes municipais constituídos são, na maioria das vezes, ramificações de antigos 

grupos existentes no município objeto de partilha territorial. 

A fragmentação territorial, entendida como peça-chave na reprodução 

do poder, também facilitou o domínio e o controle de uma população “entorpecida” 

com a ilusão da autonomia e da independência. Além disso, a fragmentação 

também reproduziu o poder político e econômico daqueles que encaminharam o 

pedido de emancipação, em consonância com os grupos locais favoráveis a esse 

processo. Desse modo, criaram-se condições para que o político que encaminhou o 
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pedido seja visto como o responsável pela criação do novo município, e, pelo menos 

no início de sua instalação, fique com a “autoridade moral” de indicar pessoas para 

funções e cargos administrativos, o que lhe garante um certo controle no 

funcionamento deste município. 

Se, do ponto de vista político ou do estabelecimento das relações de 

poder, a fragmentação do território fortaleceu grupos políticos, o mesmo não pode 

ser dito para a população, considerando que não se estabeleceu um processo de 

construção de uma consciência coletiva capaz de envolvê-la num projeto mais 

democrático de gestão do território. Uma gestão que tenha como princípio fundante 

uma participação ampla e efetiva da sociedade na implementação de projetos de 

desenvolvimento socioterritoriais, cooperação mútua entre a iniciativa privada e o 

poder público, bem como na descentralização dos governos locais. 

Mesmo que essa forma de encaminhamento seja apontada como uma 

das saídas para a realidade socioterritorial descrita neste texto, consideramos que 

ela ainda é uma realidade distante em face de questões de ordem política que 

privilegiam interesses individuais em detrimento do conjunto da sociedade. Como 

conseqüência, verificamos uma pressão das demandas da população local sobre os 

precários serviços públicos, bem como um aumento dos problemas 

socioeconômicos. 

Nesse aspecto, todos os entrevistados expressaram, em maior ou 

menor grau, a preocupação com o aumento de problemas que estão afetando 

diretamente a população na região do Cariri. Dentre os problemas enumerados, 

estão o uso de drogas, o alcoolismo e a prostituição infantil, que se somam aos 

problemas mais antigos da região: saneamento básico, abastecimento de água 

potável, conflitos pelo controle do poder político, desemprego, má distribuição da 
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renda, precariedade das estradas e dos transportes, falta de equipamentos culturais 

e de lazer, precariedade do setor de saúde e o baixo nível de escolaridade. 

Outra questão importante que vai contribuir para o estabelecimento de 

relações de poder nos moldes tradicionais é a religiosidade do povo. Essa 

religiosidade expressa-se sob diversas formas, sendo as mais comuns: o 

conformismo de que a sua situação social é uma vontade de Deus; as novenas, a 

presença de imagens e fotografias de santos decorando salas residenciais; a 

presença de cruzeiros e as tradicionais festas do santo padroeiro, as quais sempre 

misturam o sagrado e o profano. 

No entanto, constatamos que padres e pastores evangélicos estão 

atuando de forma mais intensa na área social. Isso se deve, segundo eles, à 

necessidade de tornar a população mais consciente de seus direitos e ao 

agravamento das condições de vida desta, que é uma resultante das relações de 

poder. Desse modo, a igreja vem desempenhando um duplo papel: cuidar do 

espírito e da carne, ou seja, cuidar não apenas do aspecto religioso mas também do 

político e do social.  

Para que as mudanças aconteçam, acreditamos ser imprescindível o 

redimensionamento da política, o que infelizmente não vem ocorrendo, pois 

constatamos que, independentemente de opção ideológica ou filiação partidária, os 

representantes do povo nas Câmaras municipais apresentam um discurso que 

pasteuriza linguagens e pensamentos, dificultando a distinção entre os que são de 

partidos de oposição e os que fazem parte do grupo político que está no poder. 

Todos, sem distinção, falam de sustentabilidade, de conquista da cidadania, de 

desenvolvimento da região, de combater os efeitos da seca, de melhorar a condição 

de vida da população, de combater a fome... 
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Percebemos, portanto, que as necessidades mais imediatas do 

indivíduo, como, por exemplo, a alimentação, a saúde, a educação e a moradia, 

passam a ser vistas como elementos de conquista cidadã, na medida em que vão 

integrar o rol de reivindicações/solicitações, às quais os habitantes não querem 

apenas ter acesso; querem o comando para interferir no processo decisório e se 

constituir de fato em ator social. 

Desse modo, o nosso olhar sobre o Cariri Paraibano, buscando 

desvendar as relações de poder, a fragmentação e a gestão do território confirma-

nos o pressuposto que deu o norte da pesquisa: as relações de dominação e as 

práticas políticas utilizadas pelos “donos do poder” na região do Cariri Paraibano 

criaram um ambiente pouco fértil e pouco propício ao processo de participação ativa 

da população local na gestão do território. 
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Roteiro de Entrevista 

A – Prefeito 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _________________________________________ Profissão: _____________________ 

 1° mandato. É candidato à reeleição?  Sim    Não 
 2º mandato. 

 
02 - Local de residência: _____________________________________________________________ 
03 – A que partido político o senhor (a) pertencia quando foi eleito? ___________________________ 
Ainda é filiado a esse partido? 

 Sim. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Não. Qual a atual legenda partidária? ________________ Por que mudou de 

partido?___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
04 – Quais são as principais lideranças políticas no município e no Cariri? 
Deputado Federal: __________________________________________________________________ 
Deputado Estadual: _________________________________________________________________ 
Padre: ___________________________________________________________________________ 
Médico: __________________________________________________________________________ 
Vereador: _________________________________________________________________________ 
Outras lideranças: __________________________________________________________________ 

 
05 – Que famílias se destacam na política local? __________________________________________ 
O (A) senhor(a) faz parte de alguma delas?  Sim. Qual?_________________________  Não 

 
06 – Quais os deputados (Federal e Estadual) que foram eleitos como representantes do Cariri no 
último processo eleitoral? 
Deputado Federal:  ________________________________ Nº de mandatos que exerceu: _____ 
   ________________________________ Nº de mandatos que exerceu: _____ 
   ________________________________ Nº de mandatos que exerceu: _____ 
 
Deputado Estadual:  ________________________________ Nº de mandatos que exerceu: _____ 
   ________________________________ Nº de mandatos que exerceu: _____ 
   _________________________________Nº de mandatos que exerceu: _____ 

 
07 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política 
estadual?_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
08 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política da região do 
Cariri?____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – De que forma o município está contribuindo para o crescimento econômico do Estado da 
Paraíba? E especificamente para a região do Cariri? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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10 – Quais são as metas básicas da sua gestão? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Elas estão sendo alcançadas?  

 Sim    Não.    Em parte 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
11 – Quais as políticas públicas e/ou os programas que estão sendo implementadas neste município, 
sob a forma de parcerias ou com recursos do governo municipal, estadual e federal? 
Federal: __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Estadual: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Municipal: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Parcerias: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
12 – Quais são os principais problemas enfrentados por esta prefeitura na gestão municipal? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
13 – Na sua opinião, o poder público pode contribuir para melhorar as condições de vida da 
população local? 

 Sim. Como? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Em parte. De que forma? __________________________________________________________ 

 
14 – Há Organizações Não-Governamentais (ONGS) atuando no município? 

 Sim. Quais? _____________________________________________________________________ 
Que ações ela(s) desenvolve(m)? ______________________________________________________ 

 Não. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? _______________________________________________________________ 

 
15 – Qual a sua opinião sobre a atuação de instituições que representam a sociedade civil?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
16 – Neste município, os setores organizados da sociedade participam da formulação e da 
implementação de políticas públicas? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Em parte. De que forma? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
17 – Há diferenças deste município para os demais que compõem o Cariri Paraibano?  

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 
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18 – Na sua opinião, que atividades econômicas contribuem para o dinamismo da economia local e 
para a geração de emprego e renda?  __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
19 – Quanto à infra-estrutura e aos equipamentos coletivos de saúde, educação e de lazer, eles 
atendem as necessidades da população local?  Sim.   Não.    Em parte.  
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
20 – Existe posto de saúde em todos os povoados da Zona Rural?  

 Sim.     Não.    Em parte. 
Por quê__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
21 – Existe escola em todos os povoados da Zona Rural?  

 Sim.     Não.    Em parte. 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
22 – O município faz parte de alguma associação?  

 Sim. Qual?_____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
23 – Há reuniões de prefeitos do Cariri Paraibano?  

 Sim. Qual o objetivo dessas reuniões? _______________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
24 – No Cariri Paraibano há consensos políticos sobre questões e problemas da região ou de seus 
municípios?  

 Sim.    Não    Em parte. 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
25 – Qual a sua opinião sobre a descentralização de políticas públicas? _______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
26 – Qual a sua opinião sobre a criação dos “novos” municípios do Cariri Paraibano? ____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
27 – Quanto ao comportamento do eleitorado, que fatores exercem mais influência no resultado de 
eleições neste município? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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28 – Das secretarias enumeradas a seguir, quais existem neste município? 
 Planejamento   Obras   Educação    Turismo   
 Finanças     Transportes   Saúde   Agricultura  
Outras: 

_________________________________________________________________________________ 

 
29 – O município dispõe de plano diretor?  

 Sim. 
 Não. Por quê? _____________________________________________________________Como 

é feita a regulamentação do processo de expansão da cidade? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
30 – O município dispõe de: 
a) Lei Orgânica?  

 Sim. 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

b) Plantas do município e da cidade?  
 Sim. 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?  
 Sim. 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 

d) Plano Plurianual de Investimentos (PPA)? 
 Sim. 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 

 
31 – Quais as principais fontes de receita do município? ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
32 – Qual o montante dos recursos destinados às políticas de combate à pobreza?_______________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
33 – Que Conselhos estão constituídos no município?______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
34 – Como tem sido a atuação desses Conselhos? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
35 – Qual a sua opinião sobre o Pacto Novo Cariri?________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
36 – Qual a importância dos programas de transferência de renda (Aposentadorias, Benefícios da 
Previdência Social, Fome Zero etc.) para a economia do município? __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
37 – Os aposentados e os beneficiários das políticas compensatórias recebem os seus pagamentos 
neste município?  

 Sim. 
 Não. Em que município eles recebem? _______________________________________________ 

38 – Qual a avaliação que o(a) senhor(a) faz de sua gestão? 
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 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 
B – Presidente de Câmara de Vereadores 

 
Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: ______________________________________________ Profissão: ________________ 

 
02 – Por qual partido político que o(a) senhor(a) foi eleito(a) _________________________________ 
Ainda é filiado a esse partido?  

 Sim. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê mudou de partido? ____________________________________________________ 

Qual a atual legenda partidária? _______________________________________________________ 

 
03 – Quantos vereadores foram eleitos no último processo eleitoral? __________________________ 
Quantos fazem parte da bancada de oposição? ___________________________________________ 

 
04 – Quais são as principais lideranças políticas deste município? ____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
São aliados do prefeito ou fazem parte da oposição? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
05 – Que famílias se destacam na política local? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
O (A) senhor(a) faz parte de alguma delas?  Sim.  Qual?_________________________  Não. 

 
06 – Quais os partidos políticos que apresentaram candidatos nas últimas eleições municipais? ____ 
_________________________________________________________________________________ 

 
07 – Qual a sua opinião sobre a criação dos “novos” municípios do Cariri Paraibano? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

08 – Quanto ao comportamento do eleitorado, que fatores exercem mais influência no resultado das 
eleições municipais?  _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – No Cariri Paraibano, há consensos políticos sobre questões e problemas da região ou de seus 
municípios? 

 Sim.   Não.   Em termos. 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
10 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política estadual? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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11 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política da região do 
Cariri?____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
12 – Quais são as principais reivindicações da população encaminhadas aos vereadores? _________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
13 – Como os vereadores respondem/atendem a essas reivindicações?________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
14 – Quantas sessões são realizadas mensalmente? ________________ Que assuntos são 
discutidos? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
15 – Qual a sua opinião sobre o processo de descentralização das políticas públicas? ____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
16 – Qual a sua opinião sobre o Pacto Novo Cariri? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
17 - Existem Organizações Não-Governamentais (ONGS) atuando neste município?  

 Sim. Qual(is)? ___________________________________________________________________ 
Que ações ela(s) desenvolve(m)? ______________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
18 – Na sua opinião, quais foram os projetos mais importantes encaminhados à Câmara durante esta 
legislatura? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Foram aprovados? 

 Sim. 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
19 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
20 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal? 

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

C – Vereador 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _______________________________________________ Profissão: _______________ 

 
02 – Por qual partido político que o(a) senhor(a) foi eleito(a) _________________________________ 
Ainda é filiado a esse partido?  

 Sim. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê mudou de partido? ____________________________________________________ 

Qual a atual legenda partidária? _______________________________________________________ 

 
03 – Quantos vereadores foram eleitos no último processo eleitoral? __________________________ 
Quantos fazem parte da bancada de oposição ao prefeito? __________________________________ 

 
04 – Quais são as principais lideranças políticas deste município? ____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
São aliados do prefeito ou fazem parte da oposição? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
05 – Que famílias se destacam na política local? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
O(A) senhor(a) faz parte de alguma delas? 

 Sim.  Qual?_____________________________________________________________________ 
 Não. 

 
06 – Quais os partidos políticos que apresentaram candidatos nas últimas eleições municipais? _____ 
_________________________________________________________________________________ 

 
07 – Qual a sua opinião sobre a criação dos “novos” municípios do Cariri Paraibano? _____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
08 – Quanto ao comportamento do eleitorado, que fatores exercem mais influência no resultado das 
eleições municipais? ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – No Cariri Paraibano, há consensos políticos sobre questões e problemas da região ou de seus 
municípios? 

 Sim.   Não.   Em termos. 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
10 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política estadual? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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11 – Qual a sua opinião sobre a participação deste município no contexto da política na região do 
Cariri? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
12 – Quais são as principais reivindicações da população encaminhadas aos vereadores? _________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
13 – Como os vereadores respondem/atendem a essas reivindicações?________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
14 – Quantas sessões são realizadas mensalmente? ___________Que assuntos são discutidos? ___ 
_________________________________________________________________________________ 

 
15 – Qual a sua opinião sobre o processo de descentralização das políticas públicas? ____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
16 – Qual a sua opinião sobre o Pacto Novo Cariri? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
17 – Existem Organizações Não-Governamentais (ONGS) atuando neste município?  

 Sim. Qual(is)? ___________________________________________________________________ 
Que ações ela(s) desenvolve(m)? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
18 – Na sua opinião, quais foram os projetos mais importantes encaminhados à Câmara durante esta 
legislatura? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Foram aprovados? 

 Sim. 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
19 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
20 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal? 

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

D – Presidentes de Sindicatos, Cooperativas e Associações Comunitárias 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: ________________________________________________Profissão: ______________ 

 
02 – Instituição: _______________________________________Ano de fundação: ______________ 
Número de associados: ______________________________________________________________ 

 
03 – Tem sede própria? 

 Sim.  
 Não. Onde ocorrem as reuniões?____________________________________________________ 

 
04 – Quais os propósitos desta instituição (Cooperativa ou Associação)? _______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
05 – A instituição é filiada a alguma entidade/organização ou partido político?  

 Sim. Qual(is)? ___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
06 – Como são escolhidos os dirigentes? ________________________________________________ 

 
07 – Como é a atuação desta instituição? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
08 – Com que freqüência ocorrem reuniões?  

 Semanais     Mensais    Outros: _____________________ 
 Quinzenais    Bimestrais 

 
09 – A instituição desenvolve algum tipo de atividade comunitária ou participativa? 

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
10 – Nesta instituição, há política de financiamento para os associados? 

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
11 – Qual a duração do mandato da diretoria?____________________________________________ 

 
12 – A instituição tem sido convocada pelo prefeito para participar/opinar na gestão municipal?  

 Sim. Sobre que matérias? _________________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
13 – Que serviços esta instituição presta aos associados? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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14 – Que recursos mantêm a instituição? ________________________________________________ 

 
15 – Esta instituição atua de forma isolada ou em parceria com outras instituições de municípios do 
Cariri? 

 Isolada. 
 Em parceria. Com qual (is) entidade(s)? ______________________________________________ 

 
16 – Quais as principais lutas ou reivindicações encaminhadas por esta instituição? ______________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
A quem são dirigidas e como são encaminhadas? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
17 – Quais os principais problemas enfrentados por esta instituição no exercício de suas atividades? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
18 – No município, existem creches, clubes de mães?  

 Sim. Quais as pessoas que têm acesso? _____________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
19 – Existe interferência de algum grupo político, ou do prefeito, na execução das atividades da 
instituição? 

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. De que tipo? ____________________________________________________________ 

 
20 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
21 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

E – Presidente de Conselho Municipal  
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _______________________________________________________Profissão: ________ 
Conselho: ________________________________________________________________________ 

 
02 – É filiado a algum partido político?  

 Sim. Qual? __________________ Por quê? ___________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
03 – Tem uma participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
04 – Possui vínculo de parentesco com o atual prefeito ou vice-prefeito?  

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não. 

 
05 – Quais os objetivos deste Conselho? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
06 – Quantas pessoas fazem parte do conselho? _________________________________________ 

 
07 – Com que freqüência ocorrem reuniões? 

 Semanais     Mensais    Outros: _____________________ 
 Quinzenais    Bimestrais 

 
08 – Como é a relação do Conselho com a administração municipal? __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – Como se dá a participação deste Conselho na formulação e implantação das políticas públicas 
locais? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
10 – Há algum tipo de interferência externa nas decisões deste Conselho? 

 Sim. Qual (is)? __________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. De que tipo? ___________________________________________________________ 

 
11 – Quais os critérios para escolha dos conselheiros? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
12 – Quais os principais problemas enfrentados por este Conselho? __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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13 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  
 Ótima    Boa     Regular    Péssima 

Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

F – Secretário(a) de Saúde 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _____________________________________________________Profissão: _________ 

 
02 – É filiado a algum partido político? 

 Sim. Qual?_________________ Por quê? ____________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
03 – Tem uma participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
 Não. Por 

quê?________________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
04 – Possui vínculo de parentesco com o atual prefeito ou vice-prefeito?  

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não 

 
05 – Que serviços de saúde são oferecidos à população local?  

 Médico-ambulatorial  Odontológico  Laboratoriais  Outros: __________________________ 

 
06 – Que equipamentos coletivos de saúde existem no município? 

 Posto de saúde   Unidade mista   Hospital  Maternidade  

 
07 – Quantos médicos, farmacêuticos, bioquímicos, dentistas e enfermeiros trabalham no município?  

 Médico   Farmacêutico    Bioquímico     Dentista  
 Enfermeiro    Outros.:_____________________________________________________ 

 
08 – Na sua opinião, os equipamentos coletivos de saúde existentes no município atendem as 
necessidades da população?  Sim.   Não.    Em parte. 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – Quantas ambulâncias o município possui?  

 01   02   03   04   05   Mais de 05 

 
10 – Que programas de saúde pública estão sendo desenvolvidos neste município?______________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
11 – Como é feito o atendimento à população da zona rural?_________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
12 – Quantos profissionais da área de saúde fazem parte do quadro de pessoal da secretaria? _____ 
Quantos são efetivos?_______________________________________________________________ 
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13 – Quando os serviços médicos e os equipamentos de saúde não possibilitam o atendimento do 
paciente no município, por se tratar de doença considerada grave ou porque requer tratamento 
especializado, qual o procedimento realizado? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

14 – Existem programas de aperfeiçoamento profissional para funcionários, que estão sendo 
implementados por esta secretaria?  

 Sim. Quais?_____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em Parte. De que forma? __________________________________________________________ 

 
15 – Esta secretária faz parte de consórcios com outros municípios do Cariri?  

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos.Por quê? ______________________________________________________________ 

 
16 – Existem convênios com entidades públicas e privadas?  

 Sim. Qual (is)? __________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
17 – Quantos hospitais, clínica médica, laboratório de análises e consultórios médicos existem no 
município? Quantos são públicos e quantos são privados? 

 Hospital (Público: ________ Privado: _______) 
 Clínica Médica (Público: ________ Privado: _______) 
 Laboratório de Análise (Público: ________ Privado: _______) 
 Consultório Médico (Público: ________ Privado: _______) 
 Consultório Odontológico (Público: ________ Privado: _______) 

 
18 – Existem trabalhos voluntários coordenados por esta secretaria?  

 Sim. Quais? _______________________________ Quem participa? _______________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
19 – Quanto ao setor saúde, qual a avaliação que o(a) senhor(a) faz da atual gestão municipal?____ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
20 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
22 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por 
quê?___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

G – Secretário(a) de Educação 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _____________________________________________ Profissão __________________ 

 
02 – É filiado a algum partido político?  

 Sim. Qual?__________________ Por quê? ___________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
03 – Tem uma participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
04 – Possui vínculo de parentesco com o atual prefeito ou vice-prefeito?  

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não. 

 
05 – Qual o número de escolas existentes no município? 
Federal: ______________  Estadual: ______________  Municipal: _________ 

 
06 – Quantos alunos estão matriculados nas escolas do município? 
Pré-escolar: ______________  Fundamental: ___________  Médio: ___________ 

 
07 – Que séries são oferecidas aos alunos matriculados nas escolas do município?_______________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
08 – Existe escola em todos os povoados da Zona Rural?  

 Sim. Quantas? _____________________ Atendem a que série?___________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
09 – Há algum tipo de convênio ou consórcio para que os alunos freqüentem escolas em outros 
municípios? 

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
10 – O município tem programas para alfabetização para adultos?  

 Sim. Quantos alunos estão matriculados? _____________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
11 – Esta secretaria mantém convênios com instituições públicas ou privadas?  

 Sim. Quais?_____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 
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12 – A prefeitura disponibiliza serviço de transporte para os alunos?  
 Sim. Qual o tipo de transporte? _____________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
13 – Quantos professores fazem parte do quadro de pessoal desta secretaria? __________________ 
Quantos têm curso superior? _________________________________________________________ 

 
14 – Os professores participam de cursos de qualificação ou aperfeiçoamento profissional?  

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
15 – A prefeitura disponibiliza para os alunos: 

 merenda     material escolar   fardamento  

 
16 – As escolas dispõem de biblioteca?  

 Sim. 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
17 – Existe biblioteca municipal?  

 Sim. 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 

18 – Existem trabalhos voluntários coordenados por esta secretaria?  
 Sim. Quais? _______________________________ Quem participa? _______________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
19 – Há associação de pais e mestres?  

 Sim. Qual (is) o(s) resultado(s) na melhoria do ensino e na infra-estrutura da escola?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
20 – Qual o percentual de evasão escolar? ______________________________________________ 
Na sua opinião, o que contribui para esse fato? ___________________________________________ 
O que está sendo feito para reverter esse quadro? ________________________________________ 

 
21 – A infra-estrutura escolar existente atende as necessidades de formação dos alunos matriculados 
nesta escola?  

 Sim. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por quê? _____________________________________________________________ 

 
22 – Que programas estão sendo implementados por esta secretaria com recursos do governo 
municipal, estadual e federal neste município? 
Municipal: ________________________________________________________________________ 
Estadual: _________________________________________________________________________ 
Federal: __________________________________________________________________________ 
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23 – No município existe grupos culturais?  
 Sim. Quais? ________________________________________________. Eles recebem algum 

incentivo por parte do poder municipal ou de outras instituições?  ___________________ Quais? 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
24 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
25 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima   Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 



 276

Roteiro de Entrevista 

H – Padres 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 
01 – Nome: _______________________________________________________________________ 
Paróquia: _________________________________________________________________________ 

 
02 – Cidade de origem: ______________________________________________________________ 

 
03 – É filiado a algum partido político?  

 Sim.Qual?__________________________ Por quê? ____________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
04 – Tem uma participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
05 – Na sua opinião, a atuação da igreja tem contribuído para a melhoria das condições de vida da 
população local?  

 Sim. De que forma? ______________________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. Por que? ______________________________________________________________ 

 
06 – Além da prática religiosa, a igreja desenvolve outras atividades neste município?  

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por que? _____________________________________________________________ 

 
07 – Na sua opinião, quais os principais problemas que afligem a população deste município?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
08 – A igreja desenvolve algum trabalho específico na zona rural do município?  

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não.Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Em termos. Por que? _____________________________________________________________ 

 
09 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por que? ______________________________________________________________ 

 
10 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 
I – Pastores evangélicos 

 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 
 
01 – Nome: _______________________________________________________________________ 

 
02 – Igreja a que pertence: ___________________________________________________________ 

 
03 – Cidade de origem: ______________________________________________________________ 

 
04 – É filiado a algum partido político?  

 Sim.Qual?__________________________ Por quê? ____________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
05 – Tem uma participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
06 – Na sua opinião, a atuação da igreja tem contribuído para a melhoria das condições de vida da 
população local?  

 Sim. De que forma? ______________________________________________________________ 
 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em parte. De que forma? __________________________________________________________ 

 
07 – Além da prática religiosa, a igreja desenvolve outras atividades neste município?  

 Sim. Quais? ____________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. Por que? _____________________________________________________________ 

 
08 – Na sua opinião, quais os principais problemas que afligem a população deste município?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
09 – A sua igreja desenvolve algum tipo de atividade específica na zona rural do município?  

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não.Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Em termos. Por que? _____________________________________________________________ 

 
10 – Na sua opinião, a sociedade participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por que? ______________________________________________________________ 

 
11 – Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista 

J – População local 
 

Município: ___________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 
 
01 – Nome: _____________________________________________________ Idade: ____________ 
Profissão:_________________________________________________________________________ 

 
Escolaridade: 

 Analfabeto        Ensino Médio completo 
 Ensino fundamental incompleto     Superior incompleto 
 Ensino fundamental completo     Superior completo 
 Ensino Médio incompleto  

 
02 – Local de residência:  Zona rural    Zona urbana 

 
03 – Condição de moradia:  Própria   Alugada   Outra: ________________ 

 
04 – Renda familiar (Salário Mínimo) 

 Menos de 1    1 salário    1 a 2    Mais de 2 a 3 
 Mais de3 a 4   Mais de 4 a 5  Mais de 5 a 6  mais de 6 

 
05 – Além do(a) Senhor(a), quem mais participa da renda familiar? 

 Cônjuge   Filho   Parente aposentado   Outros: ______________ 

 
06 – O(A) Senhor(a) é beneficiário(a) de algum tipo de programas de transferência de renda, tais 
como: aposentadoria, Bolsa Família, Fome Zero, etc.  

 Sim. Qual (is)? __________________________________________________________________ 
 Não. 

 
07 – Participa como voluntário de algum programa ou ação governamental que tem por objetivo a 
melhoria das condições socioeconômicas da população local? 

 Sim. Qual? _____________________________________________________________________ 
 Não. Por que? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
08 – Na sua opinião, o que é mais necessário para melhorar as condições de vida da população 
deste município? 

 Saneamento básico      Construção de hospitais    
 Construção de casas populares    Melhoria das estradas e do serviço de transporte 
 Construção de creche    Geração de emprego e renda 
 Construção de escolas    Equipamentos culturais e de lazer 
 Abastecimento de água     Segurança pública  
 Outro (s): ______________________________________________________________________ 

 
09 – Participa de alguma associação comunitária, cooperativa, sindicato ou conselho municipal? 

 Sim. Qual (is)?___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 
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Tem intenção de participar? 

 Sim. Por quê? ___________________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
10 – É filiado a algum partido político?  

 Sim.Qual?___________________________ Por que se filiou a esse partido? ________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 

 
11 – Tem participação ativa na política do município? 

 Sim. Como se dá essa participação? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Não. Por quê?___________________________________________________________________ 
 Em termos. De que forma? ________________________________________________________ 

 
12 – Qual a sua opinião sobre a criação dos “novos” municípios do Cariri Paraibano? _____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
13 – Na sua opinião, a população participa da gestão municipal?  

 Sim. Como se dá essa participação?_________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
14 – O que tem influenciado a sua decisão de votar nos candidatos a vereador e prefeito? _________ 
_________________________________________________________________________________ 
Por quê? _________________________________________________________________________ 

 
15 – Na sua opinião, a prefeitura tem contribuído para a melhoria das condições de vida da 
população local? 

 Sim. De que forma? ______________________________________________________________ 
 Não. Por quê? __________________________________________________________________ 
 Em parte. Por quê? ______________________________________________________________ 

 
16– Como o(a) senhor(a) avalia a atual administração municipal?  

 Ótima    Boa     Regular    Péssima 
Por 
quê?_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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L - Identificação das principais atividades econômicas 
 
01. Município: __________________________________ Área: _____________________________ 
 
1.1 – Agricultura 

Produto Destino da produção Produto Destino da produção 

a-  Milho  e-  Algodão  
b-  Fruticultura irrigada  f -  Cultura de varzantes  
c-  Feijão  g-  Horticultura  
d-  Frutas de época  h-  Outros  
 
1.2 – Pecuária 

Tipo Destino da produção Tipo Destino da produção 

a-  Bovino para corte  d-  Caprino  
b-  Bovino para leite  e-  Muares  
c-  Suíno  f -  Eqüinos  
 
1.3 – Indústria 

Tipo Destino da produção Tipo Destino da produção 

a-  Doméstica  d-  Micro-empresa  
b-  Artesanal  
c-  Beneficiamento  

e-  Outros  

 
1.4 – Comércio e Serviços 

Tipo Número de 
estabelecimento

Tipo Número de 
estabelecimento

a-  Restaurante  j-  Papelaria  
b-  Material de construção  l-  Tecido e confecção  
c-  Móveis e Eletrodoméstico  m-  Loja de calçado  
d-  Padaria  n-  Bar  
e-  Loja de discos, cds, vídeo  o-  Supermercado  
 f-  Farmácia  p-  Livraria  
g-  Material Eletrônico  q-  Hotel  
h-  Agência bancária  r-  Pousada  
 i-  Casa lotérica  s-  outros 
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Relação nominal e por ordem alfabética dos entrevistados 
(Entrevistas realizadas em 2004) 

Acácio Ferreira da Silva, 55 anos, morador da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Acelino Ferreira da Costa, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Monteiro). 
Adeilza dos Santos Araújo, 42 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras). 
Adomário Pedro da Silva, 30 anos, morador da zona urbana (Monteiro). 
Adriana Valéria Andrade Silva, 29 anos, moradora da zona urbana (São Domingos do 
Cariri). 
Agnaldo Segundo Xavier, Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Taperoá). 
Alba Líbia de Brito Gonçalves, 24 anos, moradora da zona urbana (Taperoá). 
Alfredo Queiroz Viana, Produtor Rural, Presidente da Associação dos 
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental da Paraíba – AOCOP (Monteiro). 
Aliomar Soares de Araújo, Agricultor, Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (Livramento). 
Almerice Neves de Amorim, Agricultora, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Caraúbas). 
Almir Amaro da Silva, Agricultor, Presidente do Conselho Municipal do PCPR – Programa 
de Combate à Pobreza Rural (São Domingos do Cariri). 
Ana Célia Campos Diniz Barboza, Professora, Presidente do Conselho Municipal da 
Merenda Escolar (Taperoá). 
Ana Célia Campos Diniz Barboza, Professora, Secretária de Educação (Taperoá). 
Ana Maria Alves Oliveira, Agente político, Presidente da Câmara de Vereadores 
(Livramento). 
Andréa Leda Gonçalves Dias, Professora, Secretária de Educação (São João do Tigre). 
Anselmo da Costa, Agricultor, Presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e 
Ovinos do município de Caraúbas – ACCOC (Caraúbas). 
Anselmo da Costa, Agricultor, Presidente do Conselho Municipal do PCPR – Programa de 
Combate à Pobreza Rural (Caraúbas). 
Anselmo de Freitas, 51 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Antonia Pereira Silva, 57 anos, moradora da zona rural (Barra de Santana). 
Antonia Priscila Souza de Lima, Pedagoga, Secretária de Educação (Prata). 
Antonio Antonino de Freitas, 65 anos, morador da zona rural (Barra de Santana). 
Antonio de Lisboa, 63 anos, morador da zona urbana (São João do Tigre). 
Antonio de Queiroz Caluête Júnior, Funcionário Público, Presidente da Câmara de 
Vereadores (Parari). 
Antonio de Souza Salviano, 64 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Antonio Edvaldo Bezerra da Silva, Comerciante, Presidente da Câmara de Vereadores / 
PDT (Monteiro). 
Antonio Elias da Silva, Funcionário Público, Vereador do Partido da Social Democracia 
Brasileira (Prata). 
Antonio Lisboa Vilar, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Livramento). 
Antonio Marcos de Lima Filho, 35 anos, morador da zona urbana (Cabaceiras). 
Antonio Marques Santos Silva, 28 anos, morador da zona urbana (Cabaceiras). 
Antonio Medeiros de Souza, 39 anos, morador da zona urbana (São João do Tigre). 
Antonio Mineiro Sobrinho, Comerciante, Presidente da Associação dos Empresários do 
município de Monteiro (Monteiro). 
Antonio Pereira Diniz, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais e 
Vereador do Partido da Frente Liberal (São Domingos do Cariri). 
Antonio Vilar, 46 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Argemiro Barbosa de Azevedo, Funcionário Público Aposentado, Presidente da Câmara 
de Vereadores (Barra de Santana). 
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Arnaldo da Silva Cavalcante, 51 anos, morador da zona urbana (São João do Tigre). 
Arnaldo Farias Júnior, Prefeito do município de Cabaceiras. 
Bernadete Maria da Silva Gomes, 46 anos, moradora da zona urbana (São João do Tigre). 
Bruno Barbosa de Melo, Bioquímico, Secretário de Saúde (Barra de Santana). 
Camila dos Santos, 19 anos, moradora da zona urbana (Caturité). 
Carlos Alberto Batinga Chaves, Prefeito do município de Monteiro. 
Carlos Antonio Araújo, Padre da Paróquia de Nossa Senhora das Dores (Monteiro). 
Carlos José da Silva, Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Monteiro). 
Carmem Lúcia Ayres de Farias; 23 anos, moradora da zona urbana (Parari). 
Christianne Sinésio Leal, Assistente Social, Secretária de Saúde e Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde (Monteiro). 
Cícero José de Oliveira; 53 anos, morador da zona rural (Parari). 
Cleide pereira de Lima, 26 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras). 
Cleonice Pereira de Morais, 21 anos, moradora da zona urbana (Livramento). 
Darci de Andrade Mendes, 59 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras). 
Deborah Silvana Cantilino, 18 anos, moradora da zona urbana (São João do Tigre). 
Dilma Silva, 38 anos, moradora da zona urbana (Caraúbas). 
Djalma Alves de Souza, 48 anos, morador da zona urbana (Barra de Santana). 
Edílson de Carvalho Melo, 48 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Elaine Cristina de Oliveira, 25 anos, moradora da zona urbana (Caraúbas). 
Elizângela Campos dos Santos, 24 anos, moradora da zona urbana (Taperoá). 
Enézia Maria Azevedo de Almeida, Professora, Presidente do Conselho Municipal da 
Merenda Escolar (Monteiro). 
Evandro Ferreira, Pastor da Congregação Batista (Taperoá). 
Evanildo Pontes Jardim, Pastor da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil (Prata). 
Expedito Braz de Castro, 54 anos, morador da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Fabio José Bernardo, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil (Monteiro). 
Faustino Teatino Cavalcante Neto, Professor, Presidente do Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico (Taperoá). 
Flávio Antonio Bezerra de Araújo, Funcionário Público, Presidente da Câmara de 
Vereadores (Taperoá). 
Francisco Eledivaldo Vasconcelos de Freitas, 29 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Francisco Lucival Saturno, 47 anos, morador da zona urbana (São João do Tigre). 
Francisco Rubens Remígio, Médico Veterinário, Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural (Monteiro). 
Francisco Simões de Araújo, Pastor da Assembléia de Deus (São João do Tigre). 
Genário Felizardo Farias, 64 anos, morador da zona urbana (Barra de Santana). 
Genuíno José Raimundo, Prefeito do município de São João do Tigre. 
Geovana Souza Nóbrega, Professora, Secretária de Educação (Livramento). 
Gilvânia do Carmo Cruz, 19 anos, moradora da zona rural (Caturité). 
Ginaldo Batista do Nascimento, 38 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Givanildo Pereira de Queiroz, 36 anos, morador da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Haroldo Andrade Silva, Padre da Paróquia de Nossa senhora dos Milagres (São João do 
Cariri). 
Heleno Batista, 39 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Inácia de Loyola Aires Caluête Marinho, Funcionária Pública, Secretária de Educação 
(Parari). 
Inácia Idalina Pereira, 55 anos, moradora da zona rural (São Domingos do Cariri). 
Inácio Romão dos Santos Neto, 20 anos, morador da zona urbana (Parari). 
Inácio Vitor de Sales, 42 anos, morador da zona urbana (Livramento). 
Ivanir Maria Vilar Bezerra, 36 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Jacqueline Neves, 22 anos, moradora da zona urbana (Caraúbas). 
Jacqueline Wedna dos Santos, Orientadora Educacional, Presidente do Conselho 
Municipal do Fundef (Parari). 
Jailza Maurício de Souza, 34 anos, moradora da zona urbana (Monteiro). 
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Janaina de Farias Ribeiro, Agricultora, Presidente do Conselho Municipal do Fundef 
(Caturité). 
Jane Maria Monteiro de Farias, Professora, Secretária de Saúde, Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Taperoá). 
Janean Souza de Oliveira Lima, Bióloga, Secretária de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (Prata). 
Jesus Arruda, Contador, Presidente do Conselho Municipal do Fumac - Fundo Municipal 
de Ação Comunitária (Caturité). 
Joana Áurea Barbosa de Melo, Psicóloga, Secretária de Educação (Barra de Santana). 
João Bosco Alves Ferreira, Músico, Presidente do Conselho Tutelar (Monteiro). 
João Bosco da Paz; 32 anos, morador da zona urbana (Monteiro). 
João Gomes de Andrade, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Caturité). 
João Pedro Salvador de Lima, Prefeito do município de Prata. 
João Saturnino de Oliveira, Padre da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
(Taperoá). 
Jocélia Germano Soares, Psicóloga, Secretária de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (Livramento). 
Joel Lacerda da Silva, Pastor da Assembléia de Deus (Livramento). 
José Antonio da Silva, 64 anos, morador da zona rural (Prata). 
José Arimatéia Anastácio Rodrigues de Lima, Prefeito do município de Livramento. 
José Aristeu de Oliveira, Agente Administrativo, Presidente do Sindicato de Trabalhadores 
Rurais (Parari). 
José Aurélio, 56 anos, morador da zona rural (Taperoá). 
José Carlos de Lima, 50 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
José Daniel Diniz Fontes, Agente Fiscal, Presidente do Conselho Municipal de Combate e 
Controle ao Tabagismo (Cabaceiras). 
José do Egito Bezerra Cabral, Prefeito do município de Caturité. 
José Domingos Bezerra Queiroz, Agropecuarista, Presidente da Câmara de Vereadores 
(São João do Tigre). 
José Ednaldo Rangel; 52 anos, morador da zona urbana (Parari). 
José Eduardo dos Santos, Pastor da Assembléia de Deus (São Domingos do Cariri). 
José Esperidião Filho, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Prata). 
José Gomes Ferreira, Prefeito do município de Caraúbas. 
José Guilherme Neto, Pastor da Assembléia de Deus (Barra de Santana). 
José Inácio da Silva, Pastor da Assembléia de Deus (Caturité). 
José Itamar Maracajá Ramos, Artesão, Presidente da Cooperativa dos Curtidores e 
Artesãos em Couro de Ribeira e Cabaceiras Ltda – Arteza (Cabaceiras). 
José Ivanildo de Brito, 35 anos, morador da zona urbana (São João do Tigre). 
José Josa de Lagos, Professor, Vereador do Partido da Frente Liberal (Caraúbas). 
José Laurentino Gomes, 44 anos, morador da zona urbana (Livramento). 
José Marculino Barbosa, Pastor da Assembléia de Deus (Caraúbas). 
José Pedro de Sales, 58 anos, morador da zona rural (Livramento). 
José Ferreira da Silva, Prefeito do município de São Domingos do Cariri. 
José Raimundo Silva, 46 anos, morador da zona rural (Prata). 
José Rogério Gonçalves de Farias, Servidor Público, Presidente do Conselho Municipal da 
Alimentação Escolar (Parari). 
José Rogério Gonçalves de Farias, Servidor Público, Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural (Parari). 
José Sidney Nunes de Araújo, Professor, Presidente do Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar (Cabaceiras). 
José Silvano Fernandes da Silva, 36 anos, morador da zona urbana (Caraúbas). 
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José Silvério Pereira Ramos, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
e Presidente da Câmara de Vereadores (Cabaceiras). 
José Silvério Pereira Ramos, Agricultor, (Cabaceiras). 
José Tadeu Aires Caluête, Prefeito do município de Parari. 
José Vidal da Costa, Funcionário Público, Presidente do Conselho Municipal de Ação 
Social (Barra de Santana). 
Joseane Bezerra de Freitas, Comerciante, Presidente do Conselho Municipal da Merenda 
Escolar (São João do Tigre). 
Josefa Claudete Pereira de Queiroz, Assistente Social, Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social (Parari). 
Josefa Maria dos Santos da Silva, 60 anos, moradora da zona rural (Cabaceiras). 
Joselma Maria Ferreira Souza, Professora, Secretária de Educação (Caraúbas). 
Josenilton Farias, 25 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Josimar Marcelino Barbosa, Agricultor, Presidente da Câmara de Vereadores (Caraúbas). 
Jurandir Gonçalves Mendonça, 43 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Leonildo Pereira Guimarães, Agricultor, Presidente da Câmara de Vereadores (São 
Domingos do Cariri). 
Letácio Gonçalves da Silva; 44 anos, morador da zona rural (Monteiro). 
Leusso Farias da Costa, 47 anos, morador da zona urbana (Barra de Santana). 
Leuzene Cordeiro Santiago Costa, Professora, Secretária de Educação (Caturité). 
Líbia Vilar Queiroz dos Santos, Assistente Social, Presidente do Conselho Municipal de 
Ação Social (Livramento). 
Lívia Maria Sampaio Pereira, 38 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras) 
Lucas Evangelista Batista Silva, Pastor da Igreja Evangélica Congregacional (Taperoá). 
Luiz José Monteiro de Farias - Prefeito do município de Taperoá. 
Luiz Ribeiro de Moura; 53 anos, morador da zona rural (Parari). 
Luzineide Maria da Costa, Assistente Social, Presidente do Conselho Municipal de Ação 
Social (Caraúbas). 
Luzinete de Oliveira; 31 anos, moradora da zona urbana (Parari). 
Manoel Adeilson Filho, Agricultor, Vereador do Partido Trabalhista Brasileiro (Livramento). 
Manoel Cordeiro Costa, Comerciante, Vereador do Partido Progressista (Caturité). 
Márcia Cristina de Souza Truta, Presidente do Conselho Municipal de Turismo 
(Cabaceiras). 
Márcio Alexandre Leite, Técnico Agrícola, Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (São João do Tigre). 
Marco Antonio Oliveira Rocha; 44 anos, morador da zona urbana (Monteiro). 
Marcos Vinícius Aires Cavalcante, Servidor Público, Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social (Cabaceiras). 
Maria Antonia de Souza, 47 anos, moradora da zona urbana (Prata). 
Maria Betânia Pilar de Queiroz, Psicóloga, Secretária de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (Parari). 
Maria Cecília da Silva Araújo, 35 anos, moradora da zona urbana (Livramento). 
Maria da Conceição Almeida Teixeira, Auxiliar Administrativo, Presidente do Conselho 
Municipal do Fundef (Monteiro). 
Maria da Conceição Neves de Macedo, 42 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras). 
Maria da Paz Santos, Professora, Secretária de Educação (São Domingos do Cariri). 
Maria das Dores Cruz, 51 anos, moradora da zona urbana (Caturité). 
Maria das Graças Portela de Araújo, 56 anos, moradora da zona urbana (Livramento). 
Maria das Graças Silva Pereira, 46 anos, moradora da zona urbana (Livramento). 
Maria de Fátima Brito Gomes, Professora, Presidente do Conselho Municipal de Educação 
(Livramento). 
Maria de Fátima Fernandes; 43 anos, moradora da zona urbana (Monteiro). 
Maria de Fátima Freitas, 51 anos, moradora da zona urbana (São João do Tigre). 
Maria de Fátima Guedes Diniz, 45 anos, morador da zona urbana (Taperoá). 
Maria de Lourdes Costa, 31 anos, moradora da zona urbana (Barra de Santana). 
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Maria de Lourdes; 48 anos, moradora da zona urbana (Monteiro). 
Maria do Carmo Souza, 66 anos, moradora da zona rural (Caraúbas). 
Maria do Rosário Rangel de Queiros, 55 anos, moradora da zona urbana (Barra de 
Santana). 
Maria do Socorro Bezerra, 62 anos, moradora da zona urbana (São João do Tigre). 
Maria do Socorro Campos; 61 anos, moradora da zona urbana (Monteiro). 
Maria do Socorro Cavalcante; 52 anos, moradora da zona rural (Parari). 
Maria Euzani Silva, 39 anos, moradora da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Maria José de Souza Guaraná, 44 anos, moradora da zona urbana (Livramento). 
Maria José Egito Araújo, Professora, Secretária de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (São João do Tigre). 
Maria José Queiroga, 50 anos, moradora da zona urbana (Caturité). 
Maria José Tutu de Freitas, Professora, Presidente do Conselho Municipal do Fundef e 
Vereadora do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (São João do Tigre). 
Maria Lúcia Leal Cabral de Amorim, Enfermeira, Secretária de Saúde e Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde (Caturité) 
Maria Nadir Pereira Lira, 44 anos, moradora da zona urbana (Cabaceiras). 
Maria Neves Silva, 47 anos, morador da zona rural (Prata). 
Maria Renilva Neves de Oliveira, Professora, Presidente do Conselho Municipal do Fundef 
(Caraúbas). 
Maria Santana de Souza Santiago, Professora, Presidente da Câmara de Vereadores 
(Caturité). 
Maria Sielly Neves, Professora, Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
(Caraúbas). 
Maria Simone Albuquerque, Assistente Social, Presidente do Conselho Municipal do 
Fundef (Barra de Santana). 
Maria Suelia Guimarães, Professora, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Taperoá). 
Marilene Dantas de Gouvino, Professora, Presidente do Conselho Municipal de Educação 
(Barra de Santana). 
Marinalva Cavalcante da Silva, Funcionária Pública, Vereadora do Partido da Frente 
Liberal (Cabaceiras). 
Marinete Cordeiro de Lira, 60 anos, moradora da zona rural (Caturité). 
Moisés de Jesus Soares Filho, Pastor da Assembléia de Deus (Cabaceiras). 
Nagnaldo Tavares de Lucena, Produtor Rural, Presidente da Associação dos Criadores de 
Caprinos e Ovinos do município de Parari – ACCOP (Parari). 
Natália de Freitas Cordeiro Ibiapino, 19 anos, moradora da zona urbana (São João do 
Tigre). 
Natanael Casimiro dos Santos, 43 anos, morador da zona urbana (Caraúbas). 
Oscar Ferreira de Melo Sobrinho, Prefeito do município de Barra de Santana. 
Otacílio Feliciano Guimarães, Servidor Público, Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde (São Domingos do Cariri). 
Patrícia Montanha Costa, Professora, Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social (São João do Tigre). 
Paulo Almeida de Oliveira, Professor, Secretário de Saúde (São Domingos do Cariri). 
Paulo Fernando de Deus Rodrigues, Servidor Público, Presidente do Conselho Municipal 
do Fumac - Fundo Municipal de Ação Comunitária (Prata). 
Paulo José Brandão da Silva, Professor, Secretário de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (Caraúbas). 
Paulo Luiz Guaraná, 47 anos, morador da zona urbana (Livramento). 
Paulo Medeiros Barreto, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(Barra de Santana) 
Paulo Silva Santos, 57 anos, morador da zona urbana (Prata). 
Pedro Alves de Andrade, Pastor da Assembléia de Deus (Parari).  
Pedro Batista Neto, 41 anos, morador da zona urbana (Caraúbas). 
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Pedro Estevão Neto, Agricultor, Presidente da Câmara de Vereadores (Prata). 
Quitéria Ferreira Mariano, Professora, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais da Região do Cariri Paraibano (Monteiro). 
Raimunda Maria da Silva, 42 anos, moradora da zona rural (Livramento). 
Ricardo Santos Lima, 22 anos, morador da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Rivonaldo Chaves Monteiro, 38 anos, morador da zona urbana (Cabaceiras). 
Roberto Pereira de Araújo, 39 anos, morador da zona urbana (São Domingos do Cariri). 
Romualdo Mayer Bezerra, Funcionário Público, Secretário de Educação (Monteiro). 
Rosângela Maria da Silva T. Rafael, Assistente Administrativo, Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Prata). 
Rosenildo Barbosa, 43 anos, morador da zona rural (Caturité). 
Rosenildo Barbosa, Agricultor, Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (Caturité). 
Rosenildo Souza Aguiar, 48 anos, morador da zona urbana (Caturité). 
Salomão Marinho de Oliveira, Professor, Vereador do Partido Socialista Brasileiro 
(Taperoá). 
Sebastião de Brito Bezerra, Agricultor, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
(São João do Tigre). 
Sebastião Gonçalves da Silva, 30 anos, morador da zona rural (Barra de Santana). 
Severina de Almeida Andrade, Do Lar, Vereadora do Partido Trabalhista Brasileiro (Barra 
de Santana). 
Sidney Pereira de Santana; 42 anos, morador da zona urbana (Monteiro). 
Silvio Jorge Pires Tenório, Pastor da Assembléia de Deus (Prata). 
Silvio Nunes, Padre da Paróquia de Nossa Senhora do Livramento (Livramento). 
Simorion Matos, Radialista, Vereador do Partido Popular Socialista (Monteiro). 
Suely Antonia Soares; 21 anos, moradora da zona urbana (Parari). 
Valdemar Andrade do Nascimento, morador da zona rural (Caturité). 
Vanilda Moscardini, 52 anos, moradora da zona urbana (Caraúbas). 
Verônica Feitosa de Queiroz; 21 anos, moradora da zona urbana (Monteiro). 
Viviane de Farias Costa Arruda Valadares, Pedagoga, Secretária de Educação e 
Presidente do Conselho Municipal do Fundef (Cabaceiras). 
Wilson do Vale Tavares, Pastor da Assembléia de Deus (Taperoá). 
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Apêndice C 

Relação nominal dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos nos municípios do Cariri 
Paraibano entre 1947 e 2004 
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
 
 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
 
 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
 
 

 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Batalhão (Taperoá) 

Manuel de Farias Souza  
   Vice: Israel Vilar de Albuquerque PSD 

Cabaceiras 
Ernesto Heráclio do Rêgo  
   Vice: Abílio Ferreira Pedrosa UDN 

Monteiro 
Sebastião Cesar de Melo  
   Vice: Pedro Bezerra Filho Não consta 

 

1947 

São João do Cariri 
Joaquim Gaudêncio de Queiroz  
   Vice: Augusto Lucas da Silva UDN 

Legendas: 
PSD - Partido Social Democrático 
UDN - União Democrática Nacional 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Cabaceiras 

Edson Correia de Araújo  
   Vice: Artur Ferreira de Castro UDN 

Monteiro 
Inácio José Feitosa  
   Vice: Tadeu Mendes da Silva PL-PSD 

São João do Cariri 
Francisco Moreira de Albuquerque  
   Vice: Nestor de Andrade Lima PTB-UDN 

Sumé 
José Farias Braga  
   Vice: Antônio Pereira da Silva PL 

 

 

1951 

Taperoá 
Adeodato Vilar  
   Vice: Luiz Gonzaga de Farias PSD 

Legendas: 
PL- PSD - Partido Libertador; Partido Social Democrático. 
UDN - União Democrática Nacional. 
PTB-UDN - Partido Trabalhista Brasileiro; União Democrática Nacional. 
PL - Partido Libertador. 
PSD - Partido Social Democrático. 
 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
1952 Monteiro 

Pedro Bezerra Filho 
   Vice: Tadeu Mendes da Silva Não consta 

Obs: Eleição suplementar realizada em 27 de abril de 1952, para os cargos de Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.  

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Cabaceiras 

Ernesto Heráclio do Rêgo 
   Vice: Abilio Ferreira Pedrosa Não consta 

Monteiro 
Alexandre da Silva Brito 
   Vice: Francisco Chaves Ventura Não consta 

São João do Cariri 
Genival de Queiroz Torreão 
   Vice: Alfredo Lucas da Silva Não consta 

Sumé 
Newton Leite Rangel 
   Vice: Esmerino Alves Barbosa Não consta 

 

 

1955 

Taperoá 
Manuel de Farias Souza 
   Vice: Luiz Julio Fragoso Não consta 
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
 
 

 

 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Cabaceiras 

José Aurélio Arruda 
   Vice: Antonio Ayres de Queiroz PTB 

Carnoió (Boqueirão) 
João Bezerra Cabral 
   Vice: Pedro Francisco de Macedo PTB 

Congo 
Amaro Travassos Nogueira 
   Vice: José Jordão Sobrinho PSD 

Monteiro 
Pedro Bezerra Filho 
   Vice: José Leite de Souza UDN 

Prata 
Sigismundo Gonçalves Souto Maior 
   Vice: Ananiano Ramos Galvão PL 

São João do Cariri 
Inácio Antonino Gonçalves 
   Vice: Ademar Batista de Moraes PSD 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Antônio Ventura Caraciolo 
   Vice: José Vicente Zeferino Neves UDN 

Sumé 
José Farias Braga 
   Vice: Otaviano Japiassu Queiroz PL 

 

 

 

 

 

1959 

Taperoá 
Aprígio Pinto Barbosa 
   Vice: João Batista Leite PSD 

Legenda: 
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro 
PSD - Partido Social Democrático 
UDN - União Democrática Nacional 
PL - Partido Libertador 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
1960 Serra Branca 

Manuel Gaudêncio Neto 
   Vice: Ornilo Agostinho de Araújo UDN 

Legenda: 
UDN - União Democrática Nacional 
Obs: Em 03/10/1960 realizaram-se eleições para Presidente da República, Vice-presidente, Governador, Vice-governador, 
em todo o Estado. Nessa ocasião também se realizaram eleições municipais para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores em 13 
municípios do Estado. No Cariri Paraibano, a eleição municipal ocorreu apenas no município de Serra Branca. 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São MIguel Ismael Samarcos Mahon 

   Vice: Agnelo Ferreira Pedrosa UDN 

Camalaú Reginaldo de Oliveira Chaves 
   Vice: Não consta UDN 

Gurjão Sebastião Borges Coutinho 
   Vice: Fenelon Medeiros PDC 

Livramento Rivaldo Vilar de Carvalho 
   Vice: João Batista Leite PSD 

Ouro Velho Jacinto Dantas 
   Vice: Não consta PSB 

São João do Tigre Mario Oliveira Chaves 
   Vice: Não Consta PSB 

 

 

 

 

1962 

São José dos 
Cordeiros 

Nestor de Andrade Lima 
   Vice: João da Silva Almeida UDN 

Legenda: 
UDN - União Democrática Nacional 
PDC - Partido Democrata Cristão 
PSB – Partido socialista Brasileiro 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Boqueirão 

Ernesto Heráclio do Rêgo 
   Vice: Severino Bernardo Freire PSD/PTB 

Cabaceiras 
Abdias Aires de Queiroz 
   Vice: Antonio Ayres de Queiroz PSD 

Congo 
Miguel Jordão das Neves 
   Vice: Antônio Pereira dos Santos Não consta 

Monteiro 
Alexandre da Silva Brito 
   Vice: José de Oliveira Chaves PTB 

Prata 
Ananiano Ramos Galvão 
   Vice: Eugênio Nunes de Farias PL 

São João do Cariri 
Ademar Batista de Morais 
   Vice: José Jorge da Silva Não consta 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Inácio Monteiro de Sousa 
   Vice: Sebastião Bezerra Albério UDN 

Sumé 
Newton Leite Rafael 
   Vice: Sebastião Jovino da Silva Não consta 

 

 

 

 

1963 

Taperoá 
José Ribeiro de Farias 
   Vice: Manuel de Farias Souza PSD 

Legenda: 
PL - Partido Libertador 
PSB - Partido Socialista Brasileiro 
PDC - Partido Democrata Cristão 
UDN - União Democrática Nacional 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Assunção Heleno Rufino de Carvalho 

   Vice: João Evangelista Correia 
PDC 
PSD 1964 

Serra Branca Álvaro Gaudêncio Filho 
   Vice: José Antonio de Sousa 

UDN 
PSD 

Legenda: 
PDC - Partido Democrata Cristão 
PSD - Partido Social Democrático 
Obs: Nesse ano, ocorreram eleições municipais em 32 municípios paraibanos, sendo em apenas 02 no Cariri Paraibano. 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel Prefeito: José Rozendo de Oliveira 

Vice: José Pinto da Silva 
ARENA 01 

Camalaú Prefeito: Antonio Silveira Lucas 
Vice: João Galdino Chaves 

ARENA 

Gurjão Prefeito: Juarez Maracajá Coutinho 
Vice: Francisco de Araújo Souza 

Não consta 

Livramento Prefeito: Apolônio Anastácio da Silva 
Vice: Hercílio Rodrigues Portela 

ARENA 

Ouro Velho Prefeito: Joviniano Ferreira da Silva 
Vice: Amaro Isidro de Lima 

ARENA 02 

São João do Tigre Prefeito: Manoel Costa Medeiros 
Vice: Manuel Ferreira da Silva 

ARENA 02 

 

 

 

 

1966 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Oscar Queiroz Torreão 
Vice: Bartolomeu Maracajá 

Não consta 

Legenda: 
ARENA = Aliança Renovadora Nacional 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Boqueirão 

Prefeito: Veneziano Araújo Rego 
Vice: José Amaro Guimarães ARENA 01 

Cabaceiras 
Prefeito: José Gilson Pereira de Farias 
Vice: Givaldo Farias de Castro ARENA 

Congo 
Prefeito: Amaro Travassos Nogueira 
Vice: José Moraes Lucas MDB 

Monteiro 
Prefeito: Arnaldo Bezerra Lafayette 
Vice: Sebastião César de Melo MDB 

Prata 
Prefeito: Sigismundo Gonçalves Souto 
Maior 
Vice: Boaventura Alves da Silva 

ARENA 01 

São João do Cariri 
Prefeito: Alfredo Gaudêncio de Queiroz 
Vice: José Jorge da Silva ARENA 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Adalcindo Ventura Lafayette 
Vice: Odilon Rodrigues Neves ARENA 

Serra Branca 
Prefeito: Manuel Gaudêncio Neto 
Vice: Manoel José das Neves ARENA 01 

Sumé 
Prefeito: José Torres Mayer 
Vice: Sebastião Juvino da Silva ARENA 01 

 

 

 

 

1968 

Taperoá 
Prefeito: Manoel de Assis Melo 
Vice: Manoel Dantas Vilar ARENA 01 

Legenda: 
ARENA = Aliança Renovadora Nacional 
MDB = Movimento Democrático Brasileiro 

Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel Prefeito: José Pinto da Silva 

Vice: João Alfredo Cabral ARENA 

Camalaú 
Prefeito: Pedro Feitosa Bezerra 
Vice: Elizeu Firmino de Melo ARENA 

 
Gurjão 

Prefeito: José Anchieta Maracajá Coutinho 
Vice: Sérgio Alves Martins ARENA 01 

Livramento 
Prefeito: Clóvis Leite de Almeida 
Vice: Francisco Barreto Vilar ARENA 

Ouro Velho 
Prefeito: Benjamim Bezerra da Silva 
Vice: José Alexandre Ferreira ARENA 

São João do Tigre 
Prefeito: Sebastião Alves da Silva 
Vice: Manoel Ismael da Silva ARENA 

 

 

 

 

1969/1970 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Bartolomeu Maracajá 
Vice: Genival Ayres de Queiroz ARENA 01 

Legenda: 
ARENA = Aliança Renovadora Nacional. 
Obs: Em 30 de novembro de 1969 realizaram-se eleições para Prefeito e vereadores em 63 municípios da Paraíba, uma vez 
que alguns municípios estavam em regime de intervenção federal e as eleições foram suspensas. Na região do Cariri, não 
houve eleições nos municípios de Gurjão e São José dos Cordeiros, onde foram cancelados todos os registros dos 
candidatos. Nesses dois municípios as eleições ocorreram em 04 de janeiro de 1970. 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel Prefeito: Cassildo Guedes de Medeiros 

Correia  
Vice: José Braz de Albuquerque 

MDB 

Boqueirão 
Prefeito: Ernesto Heráclio do Rêgo  
Vice: Carlos Marques Dunga 

ARENA 

Cabaceiras 
Prefeito: Abdias Aires de Queiroz  
Vice: Artur de Almeida Castro 

ARENA 

Camalaú 
Prefeito: José Gomes Chaves  
Vice: Cláudio Roberto Chaves Ventura 

ARENA 

Congo 
Prefeito: João Quintans  
Vice: Antônio Pereira dos Santos 

MDB 

Gurjão 
Prefeito Inácio Alves Caluete  
Vice: João Pimentel de Almeida 

ARENA 

Livramento 
Prefeito: Rivaldo Vilar de Carvalho  
Vice: Otacílio Nunes da Nóbrega 

MDB 01 

Monteiro 
Prefeito: Jorge Rafael de Menezes  
Vice: Antônio de Sousa Nunes 

ARENA 01 

Ouro Velho 
Prefeito: Paulo Dantas Correia de Góis  
Vice: Sebastião Cordeiro de Sousa 

ARENA 

Prata 
Prefeito: Severino Neri de Souza  
Vice: Sebastião Pedro do Nascimento 

ARENA 

São João do Cariri 
Prefeito: Francisco Vasconcelos Jordão  
Vice: Orrís Nóbrega de Queiroz Filho 

ARENA 01 

São João do Tigre 
Prefeito: Manoel Costa Medeiros  
Vice: Mario Oliveira Chaves 

ARENA 01 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Oscar de Queiroz Torreão  
Vice: Jairo Aires Caluête 

ARENA 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Inácio Monteiro de Sousa  
Vice: Sebastião Bezerra Albério  

ARENA 

Serra Branca 
Prefeito: Juarez Maracajá Coutinho 
Vice: Terezinha Nunes Gonçalves 

ARENA 01 
ARENA 01 

Sumé 
Prefeito: Newton Leite Rafael  
Vice: Leônio Duarte da Silva 

ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 

Taperoá 
Prefeito: José Ribeiro de Farias  
Vice: José Vilar 

MDB 01 

Legenda: 
ARENA = Aliança Renovadora Nacional 
MDB = Movimento Democrático Brasileiro 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel 

Prefeito: Pedro Pinto da Costa  
Vice: José Lupércio Corrêia de Araújo ARENA 02 

Boqueirão 
Prefeito: Carlos Marques Dunga  
Vice: Antonio de Brito Rego ARENA 03 

Cabaceiras 
Prefeito: Edson Cavalcante de Farias  
Vice: José Duarte Irmão ARENA 

Camalaú 
Prefeito: José Chaves Firmo  
Vice: Reginaldo de Oliveira Chaves  ARENA 

Congo 
Prefeito: Braz Fernandes de Oliveira  
Vice: Alfredo Lucas da Silva ARENA 

Gurjão 
Prefeito: Manoel de Farias Gurjão  
Vice: Alcino Medeiros de Queiroz ARENA 

Livramento 
Prefeito: João Torres Vilar  
Vice: Francisco Freire MDB 01 

Monteiro 
Prefeito: Agamenon Bezerra Lafayette  
Vice: José Gomes Rafael MDB 

Ouro Velho 
Prefeito: Sebastião Cordeiro de Sousa  
Vice: Antônio Fernandes de Araújo ARENA 

Prata 
Prefeito: Sigismundo Gonçalves Souto 
Maior  
Vice: Washington Alves de Lima 

ARENA 01 

São João do Cariri 
Prefeito: José Jorge da Silva  
Vice: Inácio da Costa Barros ARENA 01 

São João do Tigre 
Prefeito: Mario Oliveira Chaves  
Vice: Sebastião Alves da Silva ARENA 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Genival Ayres de Queiroz  
Vice: Nivaldo da Silva Almeida ARENA 01 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Doncílio Amador  
Vice: Abelardo Costa Leitão ARENA 

Serra Branca 
Prefeito: Wamberto Torreão Filho  
Vice: Sebastião Beserra de Sousa ARENA 01 

Sumé 
Prefeito: Leonardo Guilherme D'oliveira 
Santos  
Vice: Francisco de Assis Quintans  

ARENA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 

Taperoá 
Prefeito: José Vilar  
Vice: Manoel de Farias Souza Filho MDB 

Legenda: 
ARENA = Aliança Renovadora Nacional 
MDB = Movimento Democrático Brasileiro 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel 

Prefeito: José Lupércio Correa de Araújo  
Vice: Antônio Gomes de Sousa PDS 01 

Boqueirão 
Prefeito: Ernesto Heráclio do Rêgo  
Vice: José do Egito Bezerra Cabral PDS 01 

Cabaceiras 
Prefeito: Jorge Gilson Pereira de Farias  
Vice: Teresinha Jesus Farias Aires PDS 

Camalaú 
Prefeito: Cláudio Roberto Chaves Ventura  
Vice: Elizeu Firmino de Melo PDS 

Congo 
Prefeito: José de Arimatéa Travassos 
Nogueira  
Vice: Antônio Manoel das Neves 

PDS 

Gurjão 
Prefeito: Petrônio de Medeiros  
Vice: José de Farias Oliveira PMDB 01 

Livramento 
Prefeito: Maria do Carmo de Almeida 
Freires  
Vice: Cloves Leite de Almeida 

PDS 01 

Monteiro 
Prefeito: Antônio de Sousa Nunes  
Vice: Sebastião Cesar de Melo PDS 01 

Ouro Velho 
Prefeito: Jacinto Dantas Neto  
Vice: Damião Ferreira do Nascimento PMDB 

Prata 
Prefeito: Francisco de Assis Gonzaga  
Vice: Severino Neri de Souza PDS 

São João do Cariri 
Prefeito: José Gomes Ferreira  
Vice: Mauricio Pereira da Silveira PDS 01 

São João do Tigre 
Prefeito: Estanislau Ventura Mendes  
Vice: Elias Rodrigues da Silva PDS 01 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Paulo Romero Medeiros  
Vice: Jairo Aires Caluête PDS 

São Sebastião de 
Umbuzeiro 

Prefeito: Antenor Campos  
Vice: Antonio Anastácio do Nascimento PDS 

Serra Branca 
Prefeito: Juarez Maracajá Coutinho  
Vice: Jonas de Deus PDS 

Sumé 
Prefeito: Genival Paulino de Sousa  
Vice: Manoel de Queiroz Freitas PDS 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 

Taperoá 
Prefeito: José de Assis Pimenta  
Vice: José Antonio da Silva PDS 

Legenda: 
PDS = Partido Democrático Social. 
PMDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel 

Prefeito: Pedro Pinto da Costa  
Vice: João Afonso do Bonfim 

PL 

Boqueirão 
Prefeito: João Paulo Barbosa Leal  
Vice: Manoel Almeida de Andrade 

PTR 

Cabaceiras 
Prefeito: Abdias Aires de Queiroz  
Vice: José Duarte Irmão 

PFL 

Camalaú 
Prefeito: José Chaves Firmo 
Vice: Ivo Neco da Silva 

PL 
PL 

Congo 
Prefeito: Braz Fernandes de Oliveira  
Vice: João Morais Lucas 

PL 

Gurjão 
Prefeito: José Martinho Candido de Castro  
Vice: Lucio Flavio Cosme de Medeiros 

PMDB 

Livramento 
Prefeito: Clóvis Leite de Almeida  
Vice: Francisco Alves Pereira 

PL 

Monteiro 
Prefeito: Francisco de Assis Neves 
Nóbrega  
Vice: Fred Kennedy de Almeida Menezes 

PL 

Ouro Velho 
José Euclides Bezerra Cavalcanti Dantas  
Vice: João Antônio de Araújo 

PMDB 

Prata 
Prefeito: Sigismundo Gonçalves Souto 
Maior  
Vice: José de Sousa 

PFL 

São João do Cariri 
Prefeito: Mauricio Pereira da Silva  
Vice: Abdias Alves de Oliveira 

PMDB 

São João do Tigre 
Prefeito: Estanislau Chaves de Oliveira  
Vice: Mario Oliveira Chaves 

PDS 

São José dos 
Cordeiros 

Prefeito: Jairo Aires Caluête  
Vice: Francisco Jacaré Pereira 

PMDB 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Adalcindo José de Freitas  
Vice: José Henrique Neto 

PFL 

Serra Branca 
Prefeito: Sebastião Bezerra de Souza  
Vice: Alda Maria Dias de Araújo Queiroz 

PMDB 

Sumé 
Prefeito: Francisco Duarte da Silva Neto  
Vice: Leonardo Guilherme D'oliveira 
Santos 

PFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 

Taperoá 
Prefeito: Luiz José Monteiro de Farias  
Vice: Geraldo Noé de Farias 

PMDB 

Legenda: 
PDS = Partido Democrático Social 
PTR = Partido Trabalhista Renovador 
PFL = Partido da Frente Liberal 
PL = Partido Liberal 
PMDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda 
Barra de São Miguel 

Prefeito: Maria Vanda da Silva Pinto 
Vice: Alfredo Miranda Cabral 

PMDB 
PMDB 

Boqueirão 
Prefeito: João Fernandes da Silva 
Vice: Maria de Jesus Brito Guimarães 

PSDB 
PDT 

Cabaceiras 
Prefeito: Jorge Gilson Pereira de Farias 
Vice: José Gilson Falcão Cordeiro 

PFL 
PFL 

Camalaú 
Prefeito: Cláudio Roberto Chaves Ventura 
Vice: Aristóteles Chaves Souza 

PFL 
PFL 

Congo 
Prefeito: Valdemar Bezerra da Silva 
Vice: Josivaldo Ferreira de Morais 

PFL 
PFL 

Gurjão 
Prefeito: Petrônio de Medeiros 
Vice: Osman Coutinho Ramos 

PMDB 
PMDB 

Livramento 
Prefeito: Flavio Antonio Chaves 
Vice: João Torres Vilar 

PFL 
PFL 

Monteiro 
Prefeito: Antônio de Sousa Nunes 
Vice: Jorge Rafael de Menezes 

PSDB 
PSDB 

Ouro Velho 
Prefeito: Cláudia Helena Queiroz 
Vice: Eugênio Simões de Araújo 

PMDB 
PMDB 

Prata 
Prefeito Josefa Lila Sousa de Lima 
Vice: Marcel Nunes de Farias 

PMDB 
PMDB 

São João do Cariri 
Prefeito José Gomes Ferreira 
Vice: Ademar batista de Morais 

PRN 
PRN 

São João do Tigre 
Prefeito: Genuíno José Raimundo 
Vice: Mario de Oliveira Chaves 

PMDB 
PMDB 

São José dos Cordeiros 
Prefeito: Paulo Romero Medeiros 
Vice: Francisco de Assis Queiroz 

PRN 
PMDB 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Janduhy Monteiro 
Vice: Almir José Neves 

PFL 
PFL 

Serra Branca 
Prefeito: Agostinho Nunes Filho 
Vice:Wamberto Torreão filho 

PTR 
PMDB 

Sumé 
Prefeito: Genival Paulino de Sousa 
Vice: Francisco das Chagas Lima 

PDT 
PMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 

Taperoá 
Prefeito: Geraldo Noé de Farias 
Vice: Francisco Rodrigues Coura 

PMDB 
PMDB 

Legenda: 
PTR = Partido Trabalhista Renovador 
PMDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PFL = Partido da Frente Liberal  
PDT = Partido Democrático Trabalhista 
PRN = Partido da Renovação Nacional 
PSDB = Partido da Social Democracia Brasileira 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda
Alcantil 

Prefeito: Carlos Marques Castro Junior 
Vice: Ademar Antonio de Farias PMDB 

Amparo 
Prefeito: Ivanildo Soares Nogueira 
Vice: Manoel Anselmo de Vasconcelos PMDB 

Assunção 
Prefeito: Antonio Martiniano dos Santos 
Vice: Lindoval Balduíno da Nóbrega PSDB 

Barra de Santana 
Prefeito: Oscar Ferreira de Melo Sobrinho 
Vice: Manoel Almeida de Andrade PSDB 

Barra de São Miguel 
Prefeito: Pedro Pinto da Costa 
Vice: José Adailton da Costa Pinto PMDB 

Boqueirão 
Prefeito: Joanita Leal de Brito 
Vice: João Amaro da Silva PDT 

Cabaceiras 
Prefeito: Arnaldo Junior Farias Doso 
Vice: Teresinha Jesus Farias Aires PFL 

Camalaú 
Prefeito: Antonio Mariano Sobrinho 
Vice: Audenice Chaves Sousa PMDB 

Caraúbas 
Prefeito: Severino Virginio da Silva 
Vice: José Clemente de Queiroz PMDB 

Caturité 
Prefeito: José do Egito Bezerra Cabral 
Vice: José Gervázio da Cruz PFL 

Congo 
Prefeito: Braz Fernandes de Oliveira 
Vice: Marcelo Pereira PFL 

Coxixola 
Prefeito: Givaldo Limeira de Farias 
Vice: Maria da Paz Neves PFL 

Gurjão 
Prefeito: Inácio Alves Caluête 
Vice: José Carlos Vidal PL 

Livramento 
Prefeito: Enoch Alves Sobrinho 
Vice: José Neves Guimarães PFL/PMDB 

Monteiro 
Prefeito: Carlos Alberto Batinga Chaves 
Vice: Walmir Azevedo Pereira PDT/PL 

Ouro Velho 
Prefeito: Expedito Sebastião do Nascimento 
Vice: José Fernandes de Araújo PMDB 

Parari 
Prefeito: Jairo Aires Caluête 
Vice: José Marivaldo Farias da Silva PFL 

Prata 
Prefeito: Humberto Felix de Menezes 
Vice: Maria do Carmo Moura PRP 

Riacho de Santo Antonio
Prefeito: Antonio Gonçalves de Lima 
Vice: Amara Maria de Lourdes Oliveira PMDB 

Santo André 
Prefeito: Lucio Flavio Cosme de Medeiros 
Vice: Francisco das Chagas Correia PMDB 

São Domingos do Cariri 
Prefeito: José Ferreira da Silva 
Vice: Antônio Pereira de Lima PMDB 

São João do Cariri 
Prefeito: José Cloves Ramos de Farias 
Vice: Salene Maia Lima de Farias PFL/PSDB 

São João do Tigre 
Prefeito: João Batista Medeiros 
Vice: Mário de Oliveira Chaves 

PMDB 

São José dos Cordeiros 
Prefeito: Agostinho Jacaré Pereira 
Vice: Maria de Lourdes Dantas de Gouveia PMDB 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Maria de Fátima Fernandes Batista 
Vice: Adalcindo José de Freitas PMDB/PFL 

Serra Branca 
Prefeito: Eduardo José Torreão Mota 
Vice: Severino de Assis Junior PSDB/PFL 

Sumé 
Prefeito: Francisco Duarte da Silva Neto 
Vice: Zemarc Gonçalves P. de Souza PFL 

Taperoá 
Prefeito: Adriano Monteiro de Farias 
Vice: Luiz José Monteiro de Farias PMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

Zabelê 
Prefeito: Lucivaldo Vaz Henrique 
Vice: Albanite Rodrigues Neves PFL/ PMDB 

Legenda: 
PRP = Partido Republicano Progressista 
PMDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PFL = Partido da Frente Liberal 

 
PDT = Partido Democrático Trabalhista 
PL = Partido Liberal 
PSDB = Partido da Social Democracia Brasileira 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda
Alcantil 

Prefeito: Carlos Marques Castro Junior 
Vice: Ademar Antonio de Farias PMDB 

Amparo 
Prefeito: Ivanildo Soares Nogueira 
Vice: José Pedrosa de Oliveira Melo Sobrinho PMDB 

Assunção 
Prefeito: Antonio Martiniano dos Santos 
Vice: Lindoval Balduíno da Nóbrega PSDB 

Barra de Santana 
Prefeito: Oscar Ferreira de Melo Sobrinho 
Vice: Demóstenes Belo Barbosa PPB 

Barra de São Miguel 
Prefeito: João Tarcisio Quirino 
Vice: José Adailton da Costa Pinto PSDB/PTB 

Boqueirão 
Prefeito: Joanita Leal de Brito 
Vice: João Amaro da Silva PFL/PDT 

Cabaceiras 
Prefeito: Arnaldo Júnior Farias Doso 
Vice: Ricardo Jorge de Farias Aires PFL 

Camalaú 
Prefeito: Aristeu Chaves Sousa 
Vice: Antonio Carlos Chaves Ventura PRP 

Caraúbas 
Prefeito: José Gomes Ferreira 
Vice: Maria das Graças Queiroz PMDB 

Caturité 
Prefeito: José do Egito Bezerra Cabral 
Vice: José Gervázio da Cruz PFL 

Congo 
Prefeito: José Juvanci Ferreira de Morais 
Vice: Gilmar de Souza Oliveira PSDB 

Coxixola 
Prefeito: Givaldo Limeira de Farias 
Vice: Nelson Honorato da Silva PFL 

Gurjão 
Prefeito: José Carlos Vidal 
Vice: José Maracajá Coutinho PL/PFL 

Livramento 
Prefeito: José de Arimatéia Anastácio R. de Lima 
Vice: Luiz Laurindo Ramos PSDB/PMDB 

Monteiro 
Prefeito: Carlos Alberto Batinga Chaves 
Vice: Walmir Azevedo Pereira PDT/PL 

Ouro Velho 
Prefeito: Cláudia Helena Queiroz Dantas 
Vice: Francisco das Chagas da Silva PMDB 

Parari 
Prefeito: Jairo Aires Caluête 
Vice: José Tadeu Aires Caluête PFL/PSDB 

Prata 
Prefeito: João Pedro Salvador de Lima 
Vice: Josefa Lila Sousa de Lima PPB/PL 

Riacho de Santo Antonio
Prefeito: Antonio Gonçalves de Lima 
Vice: Amara Maria de Lourdes Oliveira PMDB 

Santo André 
Prefeito: José Herculano Marinho Irmão 
Vice: Francisco Ediglei Araújo Correia. PFL/PV 

São Domingos do Cariri 
Prefeito: José Ferreira da Silva 
Vice: Valdir Alves de Lima PMDB 

São João do Cariri 
Prefeito: Valter Marcone Medeiros 
Vice: Helimano Coutinho de Morais PMDB 

São João do Tigre 
Prefeito: Genuíno José Raimundo 
Vice: João de Oliveira Nóbrega Neto PMDB 

São José dos Cordeiros 
Prefeito: Paulo Romero Medeiros 
Vice: Paula Cristina Torreão Medeiros PMDB 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Maria de Fátima Fernandes Batista 
Vice: Adalcindo José de Freitas PMDB/PFL 

Serra Branca 
Prefeito: Eduardo José Torreão Mota 
Vice: Wamberto Torreão Filho PSDB/ PMDB 

Sumé 
Prefeito: Francisco Duarte da Silva Neto 
Vice: Genival Paulino de Sousa PFL/PDT 

Taperoá 
Prefeito: Luiz José Monteiro de Farias 
Vice: Geraldo Noé de Farias PMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

Zabelê 
Prefeito: Lucivaldo Vaz Henrique 
Vice: Antonio Anastácio do Nascimento PFL 

Legenda: 
PRP = Partido Republicano Progressista 
PSDB = Partido da Social Democracia Brasileira 
PMDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PFL = Partido da Frente Liberal 
PPB = Partido Progressista Brasileiro 
PTB = Partido Trabalhista Brasileiro 
PDT = Partido Democrático Trabalhista 

PL = Partido Liberal 
PV = Partido Verde 
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Ano da Eleição Municípios Eleitos Legenda
Alcantil 

Prefeito: José Milton Rodrigues 
Vice: Waldenizio Melo do Nascimento PMDB/PFL 

Amparo 
Prefeito: João Luis de Lacerda Junior 
Vice: Verinaldo Enéas da Costa PTD/PPS 

Assunção 
Prefeito: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos 
Vice: Zélia Salvador Uchida PTB/PRP 

Barra de Santana 
Prefeito: Manoel Almeida de Andrade 
Vice: Demóstenes Belo Barbosa PTB 

Barra de São Miguel 
Prefeito: Pedro Pinto da Costa 
Vice: Luzinectt Teixeira Lópes PMDB/PFL 

Boqueirão 
Prefeito: Carlos José Castro Marques 
Vice: Geraldo Barbosa Oliveira PTB/PT 

Cabaceiras 
Prefeito: Ricardo Jorge de Farias Aires 
Vice: Alexandro da Silva PFL/ PMDB 

Camalaú 
Prefeito: Aristeu Chaves Sousa 
Vice: Jacinto Bezerra da Silva PRP/PFL 

Caraúbas 
Prefeito: José Gomes Ferreira 
Vice: Severino Virginio da Silva PTB 

Caturité 
Prefeito: José Gervázio da Cruz 
Vice: Itamilson Francisco da Silva PFL/PTB 

Congo 
Prefeito: José Alves da Silva 
Vice: Braz Fernandes de Oliveira PTB/PFL 

Coxixola 
Prefeito: Nelson Honorato da Silva 
Vice: Genilson Manoel dos Santos PFL/PPS 

Gurjão 
Prefeito: José Carlos Vidal 
Vice: José Martinho Candido de Castro PL/ PMDB 

Livramento 
Prefeito: José de Arimatéia Anastácio R. de Lima 
Vice: Apolônio Anastácio da Silva PL/PP 

Monteiro 
Prefeito: Maria de Lourdes Aragão Cordeiro 
Vice: Sebastião César Júnior PMDB/PP 

Ouro Velho 
Prefeito: Inácio Amaro dos Santos Filho 
Vice: Paulo Jorge Fernandes Freitas PDT/PSB 

Parari 
Prefeito: José Tadeu Aires Caluête 
Vice: José Marivaldo Farias da Silva PTB/PFL 

Prata 
Prefeito: Marcel Nunes de Farias 
Vice: José Jucir Bezerra Almeida PSDB//PRP 

Riacho de Santo Antonio
Prefeito: José Roberto de Lima 
Vice: Jose Luis Carlos da Silva PTB 

Santo André 
Prefeito: José Herculano Marinho Irmão 
Vice: Francisco Ediglei Araújo Correia. PHS/PL 

São Domingos do Cariri 
Prefeito: José Fernandes do Nascimento 
Vice: Onildo Lindberg Ananias da Silva PSDB 

São João do Cariri 
Prefeito: Valter Marcone Medeiros 
Vice: Helimano Coutinho de Morais. PSDB 

São João do Tigre 
Prefeito: Genuíno José Raimundo 
Vice: José Domingos Bezerra Queiroz PL/PPS 

São José dos Cordeiros 
Prefeito: Paulo Romero Medeiros 
Vice: Paula Cristina Torreão Medeiros PSDB 

São Sebastião do 
Umbuzeiro 

Prefeito: Alexandre Fernandes Batista de Andrade 
Vice: Jose Genésio Lafayette PMDB 

Serra Branca 
Prefeito: Luiz José Mamede de Lima 
Vice: Maria Seleste de Amorim Holanda PT/PL 

Sumé 
Prefeito: Niedja Rodrigues de Siqueira  
Vice: Jordão Pereira da Silva PFL 

Taperoá 
Prefeito: Deoclécio Moura Filho 
Vice: Suetônio Vilar Campos PSB/PTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

Zabelê 
Prefeito: Robério Andrade de Vasconcelos 
Vice: Antonio Anastácio do Nascimento PFL 

Legenda: 
PRP = Partido Republicano Progressista 
PPB = Partido Progressista Brasileiro 
PSB = Partido Socialista Brasileiro 
PTB = Partido Trabalhista Brasileiro 

PMDB = Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro 
PHS = Partido Humanista da Solidariedade 
PDT = Partido Democrático Trabalhista 
PSDB = Partido da Social Democracia Brasileira 

PP = Partido Progressista 
PL = Partido Liberal 
PT = Partido dos Trabalhadores 
PPS = Partido Popular Socialista 
PFL = Partido da Frente Liberal 
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Anexo A 

 
 

Lei Complementar Nº 01/90, que estabelece requisitos para a incorporação, a 

fusão e o desmembramento de municípios 
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Anexo B 

 

Publicação em Diário Oficial das Leis Estaduais que criaram os novos 

municípios da região do Cariri Paraibano em 1994 
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Anexo C 

 

Emenda Constitucional de nº 15, que altera a redação do parágrafo 4º do 

Art. 18 da Constituição de 1988 
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Parágrafo 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios preservarão a continuidade e 
a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por 
lei estadual e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações diretamente interessadas. 
 
Parágrafo 5º - Para aplicação do disposto no parágrafo 
anterior, lei complementar, cujo processo terá início na forma 
do artigo 61, caput, fixará, entre outras normas relativas a: 
 
I – convocação da consulta plebiscitária, inclusive para a 
identificação dos grupos populacionais que nela se 
manifestarão; 
 
II – repartição dos recursos vinculados às transferências 
constitucionais federais; 
 
III – requisitos de número de eleitores e renda pública mínima, 
que poderão ser diferenciados para cada região do País; 
 
IV – desconstituição dos municípios que, durante um período 
de cinco anos, não atenderem aos requisitos que forem 
fixados com base no inciso anterior; 
 
Art. 2º - Até que seja promulgada a lei complementar a que se 
refere o parágrafo 5º do artigo 18 da Constituição, introduzindo 
por esta emenda, obedecer-se-ão ao seguinte: 
 
I – fica vedada a criação, a incorporação, a fusão ou o 
desmembramento de municípios; 
 
II – ficam suspensos os processos de instalação de municípios 
cuja criação, incorporação, fusão ou desmembramento já 
tenham sido objeto de plebiscito. 
 
Parágrafo 1º - Aplica-se o disposto no caput deste artigo, 
inclusive aos municípios que, embora criados, incorporados, 
fundidos ou desmembrados em decorrência de preceito de 
Constituição do Estado ou de lei estadual em vigor, não 
tenham realizado eleições para os respectivos cargos. 
 
Parágrafo 2º - Promulgada a lei complementar mencionada no 
caput deste artigo, somente serão instalados os municípios 
referidos no parágrafo anterior que comprovarem o 
preenchimento dos requisitos nela fixados. 
Art. 3º - Esta emenda entra em vigor na data de sua 
publicação. (Emenda do Governo Federal apud Bremaeker, 
1995, p. 5). 
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