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RESUMO 

 

Conhecido como “Terra da Luz” por seu processo exemplar de abolição antecipada, 
o Estado do Ceará tem, assim como todo o Brasil, uma dívida gigantesca com negras 
e negros brasileiros e africanos que aqui chegaram escravizados. Desse modo, sendo 
necessário, além da entrada de negros e negras nas universidades públicas, o 
incentivo a pesquisas relacionadas a essa população, seus métodos de existência 
e de resistência ao longo dos anos, principalmente a partir de seus aspectos culturais. 
Este trabalho teve como objetivo tratar sobre paisagens culturais, em especial, 
paisagens festivas negras no estado do Ceará, partindo, para tanto, de festas 
existentes em tempos/espaços distintos. Sendo estas as festas que ocorriam 
sobretudo na cidade de Fortaleza durante as últimas décadas do séc. XIX e festas 
realizadas em duas comunidades quilombolas rurais - a Dança de São Gonçalo 
realizada no Sítio Veiga, município de Quixadá, e a Festa de Nossa Senhora de 
Nazaré, em Nazaré, município de Itapipoca. Após séculos de trabalho e alcance de 
liberdade oficialmente a partir de uma lei sem garantia de direitos, a população negra 
no Brasil se viu excluída e, durante muito tempo, esquecida e negligenciada. Estes 
processos de negação e extermínio institucionalizados, existentes ainda hoje, tem 
como algumas de suas gêneses movimentos que ocorreram entre os fins do século 
XIX e primeiras décadas do século XX, desde os movimentos culturais modernistas 
eurocêntricos até mesmo as políticas públicas de branqueamento implementadas a 
partir de múltiplas maneiras em todo território nacional. Construído a partir de uma 
autobiogeografia esse trabalho é como um encontro consciente a toda uma cultura 
negra resistente, reinventada e viva, ao tempo que é também um chamado a reflexões 
e ações sobre relações étnico-raciais, direito ao olhar, a paisagem, a imagem, a 
memória e consequentemente a um devir. Elaborado a partir de narrativas escritas e 
visuais, é também uma tentativa de abertura a novas formas do fazer Geografia, 
utilizando-se, assim, de ferramentas já conhecidas para uma caminhada de 
subversão, como tantas negras e negros o fizeram antes para que minha existência e 
a existência deste trabalho fosse então possível. 

Palavras-Chave: Paisagem, Festas, Negros, Ceará, Geografia, Imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Known as "Land of Light" because of your exemplary process of premature abolition, 
the state of Ceará, just as the whole Brazil, has a gap and a gigantic debt with brazilian 
blacks and africans that arrived enslaved here. Besides the admission of black people 
at the public universities, is necessary the research incentive into that population, in 
their existence and resistance methods during the years, essentially from their cultural 
aspects. This work aim was about cultural landscapes, especially black festivities 
landscapes, in the state of Ceará, dealing with festivals of distinct locations and dates. 
These festivities happened mainly in Fortaleza during the last decades of the XIX 
Century and in two rural black communities - Dança de São Gonçalo at Sítio Veiga, 
Quixadá, and Festa de Nossa Senhora de Nazaré, at Nazaré, Itapipoca. After 
centuries of work and officially reaching freedom from a law without rights warranties, 
the black population in Brazil saw herself excluded and underestimated for a long time. 
These denial processes and institutionalized extermination, which exists until today, 
had origin at some movements that happened mostly among the end of the XIX 
Century and first decades of the XX Century, since cultural modernists movements 
from Europe as model even the implemented racial public politics starting from multiple 
ways in national territory. Built as an autobiogeography, this work, is like an counscious 
encounter with a black culture  reinvented and alive, also being a calling for reflections 
and actions by ethnic-racial relations, the right to look, the landscape, the 
image,  memory and consequently a becoming. Elaborated by written and visual 
narratives is also an attempt to open up new ways of doing Geography, using known 
tools, subversively as so many blacks did before, making possible my existence and 
the existence of this work. 
 
Key words: Landscape, Parties, Black, Ceará, Geography, Image.  
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INTRODUÇÃO  

 

Em seu livro, Pelo espaço (2008), a geógrafa Dorey Massey nos impulsiona a 

buscar enxergar o espaço como uma esfera de multiplicidades e pluralidades, em que 

distintas trajetórias coexistem em processos de construção constantes, assim os 

lugares e as paisagens. A autora, junto a outras geógrafas1, disparam para a profusão 

de pensamento, alertando e convidando a própria Geografia a se fazer a partir de 

copiosas possibilidades.  

Como uma alternativa, este trabalho discorre sobre paisagens culturais negras 

no estado do Ceará, mais especificamente, paisagens festivas. Visto também como 

uma colaboração, o trabalho tem como intento fortalecer o reconhecimento desse 

grupo étnico, de suas memórias e devires, frente a um negligenciamento construído e 

vivo, coexistente à (re)existência de negras e negros e suas manifestações culturais 

em distintos pontos do estado.  

Para tanto, assim como Mbembe (2014), fez-se necessário construí-lo como 

um rio, com múltiplos afluentes, fazendo-se também necessário buscar lê-lo dessa 

maneira. Aqui, os braços de água são fluxos de reflexões e pensamentos em torno 

das relações étnico-raciais no Brasil, assumindo a complexidade desse corpo e tendo 

a Geografia como superfície pela qual as discussões e descobertas se estendem.  

Para além do risco de se falar de raça, atento a essa como uma “fomentadora 

de delírios” e antes mesmo de seu fim, se é que é possível, é importante ponderar e 

considerar as formas e significados distintos que apresenta em tempos e espaços 

dessemelhantes. No Brasil, por exemplo, ativada a partir dos racismos, já foi apontada 

por Santos (2000) na virada do século como algo ao qual precisávamos urgentemente 

reagir a partir de inúmeras maneiras. 

Tendo recebido ao longo de séculos cerca de 40% de todos os indivíduos que 

foram retirados da África em diáspora e distribuídos por todo o país, o Brasil é um real 

território afro-atlântico, sendo o segundo país com a maior população negra do mundo 

atrás apenas da Nigéria. Levando-se em consideração que todos os corpos negros 

que aqui chegaram traziam consigo um vasto arcabouço cultural, dominando 

                                                           
1 Linda McDowell / Gilian Rose. 
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inúmeras artes e ofícios. O Brasil tem muito da cultura negra como um alicerce forte 

de sua própria cultura, resultante de reinvenções e somas, tendo assim uma grande 

responsabilidade para com os afrodescendentes em seus processos de 

autovalorização e autoreconhecimento.  

Essa responsabilidade se afirma ao pensarmos as inúmeras tentativas de 

apagamento e silenciamento, somadas às construções estereotipadas (Azevedo, 

1987) depositadas sob o povo negro ao longo de todo o período escravocrata, 

perdurada através das políticas públicas de branqueamento que fomentaram um 

racismo estrutural verdadeiro, mortal e, por vezes, silencioso. que por, entre suas 

inúmeras formas, se apresenta à contemporaneidade, principalmente a partir de uma 

necropolítica ativa (Mbembe, 2017).  

O relatório “Afroamericanos”, elaborado pelo Banco Mundial em 2018, revela 

como questões raciais, assim como nos apontou Davis (2015), estão inteiramente 

interligadas à classe e gênero. No continente sul-americano, à medida que somos a 

maioria em população e também em índices de pobreza, somos minorias em 

representações políticas e artísticas, por exemplo, dificultando a possibilidade de 

outras falas, outras histórias e referências. 

Continuamos embarcados em caravelas de modelos eurocêntricos que servem 

a quase tudo, inclusive aos centros “produtores de conhecimento” (Grosfoguel, 2016). 

Assim, muitas das referências culturais negras foram, quando não queimadas, 

jogadas em um grande saco de cultura popular/artesanal, despatrimonializadas e, por 

vezes, esquecidas. Mesmo com a reviravolta dos tempos, onde nos voltamos cada 

vez mais para nós mesmos, parece que ainda nos faltam muitas informações.  

Essa comunicação é a abertura para um pensamento sobre paisagens festivas 

negras em um estado que, como parte do Brasil, aderiu às políticas 

racistas/higienistas buscando encobrir e silenciar tudo o que remetesse aos negros, 

inclusive sua própria população a partir da negação de sujeitos, corpos e identidades. 

 É certo que, sem sucesso, a população negra continua viva e, 

consequentemente, seus corpos e suas festas que seguem subvertendo a negação, 

envoltas nas mutações e hibridismos identitários. Continua compondo paisagens 

festivas vigentes, paralelas aos fantasmas das que já existiram e se mostrando como 
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memória viva, presente nas danças, nos cantos e mesmo nas geografias alternativas, 

que compõem a geo-história de muitas cidades cearenses.  

Partindo de tempos e espaços distintos, esse trabalho é a narrativa de um 

encontro, que se dá como um movimento de geograficidade (Dardel, 2011), com 

distintas paisagens festivas negras existentes no Ceará, que acabam por despertar 

outras possibilidades de me enxergar, questionando até mesmo as geografias a mim 

oferecidas/impostas atentando para outras mais próximas, circundantes, periféricas. 

A relação entre  o ser humano e paisagem não é nada nova e, junto ao campo 

da arte, a Geografia tem esse elemento como um dos  meios pelos quais é possível 

chegar, experienciar e mesmo imaginar relações de ser e estar no mundo, 

compreendendo essa e o que lhe configura, nunca como um círculo fechado, mas, 

sempre como um desdobramento (Dardel, 2011). 

As discussões acerca das paisagens, ao mínimo nas tradições geográficas 

sistematizadas, já se estendem desde Humboldt com sua Naturgermäld passando 

pelas escolas alemã e norte-americana, com suas respectivas Landschft e 

Landscape, paralelo aos novos modos de pensar a paisagem, buscados a partir da 

denominada virada cultural da Geografia2.  

Nesse período, essa categoria adquiriu novos significados e, como resultado 

desse avanço, novas produções surgiram, abordando outros aspectos, atentas às 

percepções, às representações e as simbologias. As paisagens são compreendidas 

nesse trabalho, como o campo onde toda a narrativa se desdobra através de tempos 

e espaços dispares, que apontam a partir das festas, para multiplicidades capturadas 

e transfiguradas em códigos escritos e visuais. 

As festas, por sua vez, estão aqui como disparadores. Dispositivos pelos quais 

fui levado a percorrer uma cartografia alternativa de uma geohistória negra do Ceará, 

me revelando e possibilitando vivências e experiências, direta e indiretamente, tenras 

                                                           
2 Alguns trabalhos realizados na Geografia são ricos em informações sobre o período da virada cultural e suas 
reverberações nos trabalhos realizados desde então. São eles: CLAVAL, P. A volta do cultural na geografia. Revista 
Mercator. Ano 1. N° 1. Fortaleza, 2002; CLAVAL, P. Geografia Cultural: Um balanço. Revista Geografia (Londrina). 
v. 20, n.3, p.05-24, set/dez. 2011. e boa parte da Coleção Geografia Cultural elaborada por Roberto Lobato Corrêa 
e Zeny Rosendhal, e publicada pela Editora da UERJ. 
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e até então desconhecidas, anunciadas pela busca, pelo contato e pela possibilidade 

de aprofundar e conhecer.  

Ainda assim, portando características que são comuns aos festejos (Claval, 

2004), os eventos disparadores são apresentados aqui a partir de minha experiência, 

única, em acordo com a singularidade das festas, tanto como, memórias/fantasmas 

como agentes de territorialização, subvertendo categorias muitas vezes engessadas, 

como por exemplo, a já clássica dualidade entre o sagrado e o profano.  

A profanidade foi, aliás, uma das “armas” mais fortes utilizadas durante o 

período entre a segunda metade do século XIX, até a virada para o próximo, para 

insultar e depreciar os festejos negros existentes em diversas cidades do Ceará, 

realizadas principalmente junto às Irmandades de Homens Pretos, que estiveram 

presentes nas principais cidades do estado.  

O primeiro capítulo desse trabalho, intitulado – “O Ceará provincial negro” 

contém um curto panorama, no qual abordo a presença negra no estado, envolvendo 

cativos, libertos e livres. Essa reflexão faz-se ainda necessária pela indispensabilidade 

da fala sobre a presença de negras e negros no Ceará, contrariando o forte, falso e 

dispensável discurso da ausência desses povos no estado.   

As principais referências são os trabalhos de Ferreira Sobrinho (2011) e Sousa 

(2006), ambos elaborados junto ao Programa de Pós-Graduação em História Social 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), um dos únicos espaços de pesquisa na 

universidade onde encontrei materiais referentes à história da cultura negra no estado. 

Alcançar uma compreensão sobre a presença negra é indispensável para 

avançar rumo ao próximo tópico do capitulo intitulado “Paisagens festivas negras”. 

Nesse tópico, discorro sobre as festas que existiam em diversos pontos do estado, 

principalmente na cidade de Fortaleza3, atreladas à cultura negra. Estão presentes os 

sambas, os autos de rei congo, as festas das irmandades negras e outras expressões 

que acionam uma presença negra no estado, a partir de diversas manifestações 

artísticas/culturais que geravam, sobretudo, geografias alternativas nas cidades. 

                                                           
3 A maior parte das informações sobre as festas negras no Ceará são de Fortaleza, em decorrência dos avisos 
publicados nos jornais sobre a ocorrência das mesmas e também pelas licenças expedidas pela polícia para que 
elas (as festas) acontecessem. É possível que uma movimentação maior da imprensa na capital tenha 
influenciado diretamente a maior geração de material/arquivo. 
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Nesse tópico, o encontro com os trabalhos realizados por Marques (2008) e 

Nunes (2014) me apresentou um mundo festivo negro cearense e auxiliando nas 

discussões e reflexões sobre como essas festas, tidas como espaços de existência, 

criatividade, vivência e subversão, geraram um misto de aceitação por parte de alguns 

grupos e negação preconceituosa por parte de outros.  

Esses festejos são compreendidos por mim como paisagens festivas primeiras, 

transpostas em fantasmas da memória, que ecoam junto às ruas dos cortejos ao paço 

da Igreja do Rosário, que segue de pé ausente do adjetivo “negro” em Fortaleza. 

Essa ausência é, certamente, fragmento das rejeições e construções negativas 

depositadas sobre os negros e, consequentemente, sobre qualquer aspecto cultural 

ligado estreitamente à barbárie, condição da qual os “padrões representantes” fugiam 

e ao mesmo tempo representavam. Essas alienações estão descritas no tópico “A 

modernidade e a negação negra”. 

As publicações do então inaugurado Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico do Ceará, os códigos de postura das cidades e as posições tomadas 

pela Igreja Católica junto às Irmandades Negras são os pontos centrais na discussão 

quanto ao fomento de um imaginário negativo sobre os sujeitos negros e suas 

manifestações.  

Oliveira (2001), Sousa (2006), Costa (2017) e Schwartz (2012) são as 

referências desse tópico, juntamente com as quais reflito sobre os movimentos de 

criações culturais e de imagens e imaginários sobre o elemento negro no Ceará e no 

Brasil, a partir de discursos socioculturais higienistas e racistas. 

Essas afirmações, conjuntas e interligadas em um grande saco de “verdades 

históricas”, ditas pelos então contadores e montadores da história do Ceará e de uma 

certa cearensidade, reverberaram por longos anos paralelo às subversões de 

existência da população negra. A partir da década de 1960, o Movimento Negro 

tornou-se mais forte e concreto no estado, sendo fortalecido posteriormente pelo 

reconhecimento das Comunidades Negras Rurais, as Quilombolas (CRQs).  

A existência e o reconhecimento desses territórios representaram uma soma 

junto aos que lutavam contra as violências e pelos direitos raciais no Ceará, 

fomentando inclusive a existência de negros, primariamente através de um discurso 
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essencialista, sendo denominados “novos negros”. Porém, é inegável que a existência 

dessas comunidades seguida pelos seus processos de luta e reconhecimento 

fortificou e estimulou os discursos acerca da presença negra no estado.  

O capitulo “Quilombos.:Novos negros no Ceará”, traz informações sobre meu 

encontro com os “novos” territórios negros do estado, e com as comunidades 

quilombolas. Partindo de reflexões sobre o caráter complexo e mutável do conceito 

“quilombo”, apresento uma interpretação geral sobre o movimento dessas 

comunidades no Brasil e no Ceará, atentando principalmente para as conquistas 

alcançadas nos últimos anos e para os problemas estruturais e persistentes, como os 

conflitos agrários que envolvem as CRQs. 

Nesse capitulo também que apresento as duas CRQ’s cearenses e alguns 

interlocutores com os quais, coletivamente, trabalhei nos últimos anos na elaboração 

desse trabalho. O Quilombo Sítio Veiga, no município de Quixadá, sertão central, e o 

Quilombo Nazaré, localizado em Itapipoca, ao norte do estado.  

Junto às apresentações, compartilho também alguns instantes e lembranças 

das visitas e das conversas nas quais pude compartilhar e, principalmente, aprender 

sobre as histórias das duas comunidades, seus processos de formação, suas 

lembranças afetivas e seus festejos.  

São duas CRQs em meio as mais de oitenta já reconhecidas pelo movimento 

estadual, que apresentam ao longo do ano paisagens festivas múltiplas e distintas, 

pelas quais são possíveis acessos também múltiplos a memórias, histórias e devires 

de uma cultura negra festiva no Ceará.  

A Festa de Nossa Senhora de Nazaré e a Dança (festa) de São Gonçalo são 

simbólica e fisicamente as “Paisagens festivas vigentes” narradas no terceiro capítulo. 

São festejos com os quais me encontrei ao longo do caminho de construção da 

pesquisa, apresentados aqui a partir de uma multiplicidade de ações ocorridas, desde 

suas montagens até seus encerramentos.  

Ambos os festejos de caráter religioso inicialmente sobrelevam uma 

característica una e se revelam como cenários de múltiplos significados. Narrativas 

de memórias, fé, lembranças, reconhecimentos, afirmações e invenções, são 
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aspectos também presentes, tanto em um como em outro, apresentados envoltos de 

minha experiência junto a esses eventos, até então, novos.   

O quarto capitulo, construído através de uma narrativa visual e intitulado 

“Vislumbres visuais festivos”, é o segundo em que falo respectivamente sobre as 

paisagens festivas vigentes que vi. São rastros das festas que, apesar de realizados 

por mim, trazem e estão abertos a tantas interpretações quais sejam realizadas e 

possíveis, encarando a imagem a partir de seu caráter não específico e não fechado, 

aberto a sua natureza de cruz (Huberman, 2012), de encruzilhada de caminhos.  

Esse capitulo é também uma possibilidade de direito ao olhar (Mirzoeff, 2016), 

que se abre para outras vistas, assim sendo possível e necessário. A visualidade, 

conectada à autoridade e ao poder, tem sido ainda uma forte ferramenta de 

legitimação de uma certa hegemonia ocidental que classifica e fomenta separações e 

estetizações.  

É necessário afirmar e relembrar que o racismo, como uma metástase, é 

também estético. São necessárias assim, como outras palavras e termos também 

outras imagens, bem como, olhares e interpretações. Beatriz Nascimento afirma no 

documentário Orí de 1989, que “é preciso imagem para recuperar identidade, tem que 

tornar-se visível [...] o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do 

outro e em cada um o reflexo de todos os corpos”.  

Por fim, a narrativa visual busca também contribuir na aproximação entre as 

ciências sociais e as imagens, caminhando para uma superação dessas como 

anexos/representações. A Geografia então, como uma área de forte caráter visual 

(Lois, Hollman. 2013), deve atentar para como as dinâmicas dos espaços, dos lugares 

e das paisagens são também fenômenos que se relevam e podem ser interpretados 

e partilhados a partir de possibilidades visuais. 

Por tratar-se de um trabalho elaborado e concretizado a partir de minhas 

experiências junto as paisagens festivas negras existentes em tempos/espaços 

múltiplos, escolhi por desenvolvê-lo a partir de uma autobiogeografia (Rodrigues, 

2017), que aborda desde meus primeiros encontros com escritos sobre a população 

negra no Ceará e seus festejos, até as festas vigentes existentes em Veiga e Nazaré.  
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Segundo Rodrigues (2017), esse é um caminho metodológico de criação de 

lugares de enunciação por meio de práticas individuais e/ou coletivas, que abrem 

caminhos para um “novo” ou “desconhecido” e que afloram a partir de pontos de 

origem e rotas de dispersão, provocando o desejo de re-aprender a ser.  

Assim, disposto a escrever sobre minha experiência como negro e pesquisador 

junto as histórias de tantos outros negros e negras, vivos e mortos, em um estado 

marcado por processos de silenciamento, não vejo outra saída a não ser me jogar em 

um movimento de tentar re-aprender a ser, a partir do meu encontro com outras 

paisagens, outros corpos, histórias e possibilidades.  

Caminhamos para um novo, inegavelmente. É outro momento até mesmo para 

o mundo, que se direciona como já afirmou Mbembe (2004), para um devir negro. 

Ainda assim, no Brasil, são necessárias as falas e tantas outras medidas de reação 

urgentes, esse trabalho é uma delas. Eu e todos as negras e negros cearenses somos 

também. 
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1 – O CEARÁ PROVINCIAL NEGRO  

 

Durante um período considerável, o principal livro com referência a presença 

negra do estado do Ceará foi “A abolição do Ceará”, livro escrito por Raimundo Girão, 

historiador e político cearense, que, lógico, traz em seu conteúdo mais informações 

sobre a glória do movimento libertador do que sobre os principais atores desse fato, 

que são aliás, suprimidos e apresentados em um único capítulo.  

Acontece que, os negros, e isso não é dito, foram tão importantes no processo 

de ocupação do que hoje é o Ceará quanto todos os outros migrantes, que aqui 

chegaram nas fazendas de gado formadas sertão afora. Funes (2000) afirma que 

esses espaços (as fazendas) atraíram contingentes de homens livres, em sua maioria 

pobres, negros e pardos, vindos das províncias vizinhas, na condição de vaqueiros, 

para trabalhar no sistema de quarta ou viver como morador e agregado junto as 

fazendas. 

 Assim, a presença negra no Ceará, escrevendo outras geografias e outras 

histórias excede unicamente uma ligação estabelecida com os cativos, tão lembrados 

nas máximas de redução de influência negra no estado, por conta do número reduzido 

de pessoas. Sendo, como aponta Ferreira Sobrinho (2011), uma associação marcada 

por uma visão preconceituosa, que estabelece todo escravo como negro e todo negro 

como cativo.  

Ao longo da formação da história desse estado diversos negros e negras 

exerceram forte influência em dados espaços. Eram detentores de terras, libertos e 

livres, fomentavam formações de outros territórios e outras paisagens, assim como 

existiram em todo o Brasil e foram sendo apagados ou embranquecidos durante um 

processo de elaboração de uma história repleta de omissões. 

 Os cativos, que apareceram em um primeiro registro na região do Cariri, vindos 

para trabalhar nas minas encontradas na região, passado um tempo, já estavam 

espalhados por quase todas as vilas que formavam a província e continuaram a se 

espalhar, à medida em que novos ciclos econômicos tiveram início, como é o caso do 

contingente existente nos arredores do Maciço de Baturité, primeiro pelo cultivo de 

cana e posteriormente pelo cultivo do café. 

 Para além, casos como os dos navios negreiros que aportaram no litoral de 

Fortaleza em 1834, de onde, os negros “resgatados” e libertos foram simplesmente 

inseridos na sociedade, através do trabalho escravo público/privado, somados às 
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inúmeras fugas atreladas às vendas interprovinciais, que espalharam negros “fugidos” 

pelo interior de todo o estado, é mais que óbvia a presença desses como um forte 

contingente populacional cearense e consequentemente como fortes agentes 

culturais.  

Ademais de toponímias municipais, culinária e palavras manifestas no 

vocabulário cearense, a presença negra no estado produziu e continua a (re)produzir 

diversas manifestações culturais, muitas delas interligadas aos festejos, que há 

tempos se colocam como paisagens festivas negras existentes em diversos pontos 

do Ceará.  

As festas que aconteciam antigamente serão descritas nesse capítulo como 

espaços de vivência, de troca de saberes e de reconhecimento por parte dos que ali 

estavam e participavam, exaltando a beleza e a alegria da cultura negra. Em seguida, 

ainda nesse capítulo, será discutido como essas festas foram representadas a partir 

de imagéticas negativas fortalecidas nos discursos elitistas e preconceituosos, que as 

suprimiram, potencializando o mito da inexistência negra, buscando uma famigerada 

modernidade. 
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1.1 – PAISAGENS FESTIVAS NEGRAS 
 

Refletindo sobre a exposição anterior, que está relacionada à presença do 

elemento negro no estado do Ceará desde a formação desse espaço como província, 

é interessante não desvencilhar nunca esses sujeitos de práticas culturais que, com o 

tempo, foram se entrecruzando com as de outros grupos presentes, gerando 

costumes e hábitos híbridos, mutualmente transformados.  

Essas transformações, como parte de um processo maior de reinvenção, foram 

muito intensas anteriormente, principalmente por motivos de aceitação. Marques 

(2008) aponta que, apesar da manutenção de diversas características ligadas às 

matrizes africanas, muitos dos festejos negros existentes, não só no Ceará, 

permitiram-se passar por inúmeras reelaborações, abraçando elementos distintos 

dentro de uma (re)construção paisagística/cultural.  

As festas ligadas às Irmandades dos Homens Pretos, presentes em diversas 

cidades do estado, são exemplos de práticas festivas africanas combinadas com 

elementos católicos ainda na África, trazidos em diáspora e, mais uma vez 

reelaborados no Ceará de forma única em cada cidade, onde as irmandades se 

fizeram presentes, gerando coroações de reis e rainhas negras.  

As irmandades que se espalharam por quase todo o território nacional, junto 

com os negros em movimento diásporico, traziam, já da África, tanto uma bagagem 

de história, quanto a ligação e devoção à Nossa Senhora do Rosário, que somadas 

às encenações sobre conflitos militares e, consequentemente sobre as coroações da 

corte negra, geraram além de espaços sociopolíticos4, paisagens culturais, a partir 

das festas em todas as cidades nas quais as mesmas se instalaram.  

                                                           
4 As irmandades podem ser apresentadas como importantes espaços políticos negros nas províncias. 

Para além da discussão que aponta as mesmas como um espaço de dominação católica, elas serviram 
como verdadeiros territórios negros nas cidades onde eram discutidos interesses de cativos, livres e 
libertos, sendo muitas transformadas em leis por assembleias provinciais. As mesmas serviam também, 
como espaços de solidariedade e de reconhecimento entre os membros. Alinhadas e regidas a partir 
de seus Códigos de Compromisso, as irmandades se apresentavam como espaços de organização de 
um movimento negro, impulsionando inclusive esses sujeitos através da valorização das manifestações 
artísticas/culturais por meio das festas de coroação dos reis negros, seguidas das congadas. Para mais 
informações quanto o caráter sociopolítico das irmandades ver: SIMÃO, M. dos S. As irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário e os Africanos no Brasil do séc. XVIII. Dissertação (Mestrado em História 
da África). Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Lisboa. 2010. e CAMPOS, E. As irmandades 
religiosas do Ceará provincial: apontamentos para sua história. Secretaria de Cultura e Desporto, 
Fortaleza,1980. 
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Marques (2008) aponta que, essas irmandades estiveram presentes em quase 

todo o Ceará. Além de Fortaleza, cidades do interior do estado como Aracati, Sobral, 

Quixeramobim, Barbalha, Icó e Crato também tiveram suas confrarias. Pensando 

essas cidades como significativas na história do Ceará, é inegável perceber o papel e 

a importância dos negros e negras nesses centros, a partir da formação e existência 

dessas irmandades e de seus festejos e coroações.  

Apesar de acreditar na existência de festas ligadas às irmandades em todas as 

cidades nas quais estavam presentes, inclusive pela (re)existência de congos e 

reisados na região sul do estado (Nunes, 2014), não consegui obter tantas 

informações sobre as outras festas, como consegui acerca das realizadas pela 

irmandade de Fortaleza.  

Creio que esse acúmulo de informações se deva muito pelo fato de a cidade, 

já sendo capital, contar com algumas ferramentas que serviram de fontes, que talvez 

as outras irmandades não tivessem tido tão fácil acesso, como publicações nos jornais 

ou mesmo anúncios noticiados em outros folhetins. 

 Essa ausência de informações sobre as festas do interior também me pôs a 

refletir, depois de um tempo, sobre como essa ação também pode ter sido fruto direto 

desse processo de invisibilidade e negligenciamento depositado sobre a cultura 

afrocearense. 

 Quanto à Fortaleza, o trabalho realizado por Marques (2008) traz uma boa 

descrição sobre essas festas organizadas e realizadas no Centro da cidade pelos 

pretos e pretas, dentro de um regime de plena visibilidade. O autor aponta que os 

festejos promovidos pela irmandade na capital levavam às ruas sons, ritmos, danças 

e cores que atraiam grande e variado público.  

Assim, a partir dessa afirmação, é notório que as festas dos pretos 

movimentavam a cidade através de um caráter festivo que chamava a atenção de 

todos, talvez pela diferenciação que esses festejos apresentassem frente a outros 

também existentes na mesma época, como os bailes realizados em espaços 

fechados, por exemplo.  

Depois de uma longa etapa de produção envolvendo diversas relações, por 

conta das doações e financiamentos, as festas saiam então às ruas. É importante 

atentar que, boa parte desse financiamento era realizado pelos membros da 

irmandade, que também contavam com negociações realizadas junto a senhoras e 
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senhores proprietários de cativos, visto que, a realeza negra deveria estar vestida ao 

porte de uma corte euro centrada e as roupas utilizadas, muitas vezes, eram frutos de 

acordos estabelecidos entre essas partes.  

Apesar das festas ligadas à irmandade de Fortaleza serem realizadas em 

outros períodos do ano, inclusive em outros espaços, que não só ao redor da Igreja 

do Rosário, Marques (2008), afirma que, o ponto chave dessas celebrações eram 

mesmo as coroações dos reis negros realizadas na igreja durante o período 

compreendido entre os últimos dias de dezembro até os primeiros dias de janeiro.  

Talvez essas celebrações tivessem realmente um peso maior frente a todas as 

outras, visto a existência dessa corte negra, junto ao momento de celebração com a 

coroação desses monarcas. O festejo, para além da criação de uma paisagem festiva, 

que se desdobrava com a tomada das ruas pelos cantos e encenações, era também 

gerador de uma nova paisagem social. Durante um tempo os negros detinham poder 

e o olhar de todos através de uma inversão de papéis dentro de uma hierarquia social.  

De acordo com Marques (2008), essas festas, para além da homenagem a 

Nossa Senhora do Rosário, eram também espaços de troca conquistados onde os 

negros desenvolviam práticas culturais próprias e assumiam uma posição central na 

sociedade em que viviam. Durante a coroação, súditos buscavam os nobres e os 

traziam até a Igreja do Rosário, onde eram esperados para dar início ao processo de 

celebração da coroação.  

Durante o cortejo eram executadas coreografias e simulações de antigos 

eventos ocorridos na África, como as guerras congolesas. Após a coroação da 

monarquia negra, que acontecia na igreja hoje situada no centro de Fortaleza, “de pé”, 

sem nenhuma alusão ou referência a esses atores que a construíram, os cortejos 

regressavam a espaços alugados pela irmandade para então celebrar o momento com 

muita bebida, comida, danças e cantorias. 

 As festas de coroação dos reis negros foram um espaço de reconhecimento, 

comunhão e divertimento na cidade de Fortaleza até 1870, quando começaram a ser 

perseguidas já como ação de um regime de invisibilidade que, na verdade, acabou 

por gerar outras manifestações dentro de um ciclo de recriação cultural já conhecido 

pelos negros.  

Sendo as festas que ocorriam após as coroações um dos momentos mais 

esperados pelo público essas, após proibição, se desdobraram em diversos outros 
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eventos que continuaram a ocupar as ruas das cidades como reisados, bumbas e 

congadas, abraçando todo o público que antes ocupava o largo da Igreja do Rosário. 

 Nesse período, boa parte das apresentações dos autos dos congos foram 

realocados para terrenos baldios distantes do centro da cidade, como parte de uma 

crescente ação de “higienismo cultural”. Marques (2008), aponta que, nesse período 

em Fortaleza existiam dois grandes grupos de congos já conhecidos pelos munícipes, 

que divulgavam suas apresentações em jornais com os dias e horários das 

encenações, descolando essas de datas fixas no fim do ano, como quando eram 

realizadas junto à irmandade. 

 Durante as encenações dos autos dos congos, os cantos traziam conteúdos 

sobre as mais variadas temáticas e, com frequência, apresentavam histórias do 

cotidiano dos negros e negras e de outros habitantes da cidade. Com cantos que 

aclamavam a realeza negra com palavras de origem africana, os autos dos congos, 

realizados em Fortaleza e em outras cidades do interior, elaboravam ligações com a 

África, envolvendo passado e presente como dois pontos coexistentes em um 

processo incessante de reinvenção cultural.  

Outros festejos de características híbridas que ocorrem ainda hoje em algumas 

cidades do interior e eram vistos com maior frequência durante esse mesmo período 

dos autos dos congos, são os reisados e as festas de boi. Essas últimas, contando já 

com figuras como o vaqueiro. Outra manifestação cultural festiva negra que concebeu 

verdadeiras paisagens durante o século XIX, foram os sambas.  

Sendo recorrente tanto em Fortaleza como em outras cidades do interior, é 

importante compreender o samba como uma festividade construtora de uma 

paisagem tanto no perímetro urbano como no campo, e mesmo sendo “festas de 

negro”, eram frequentadas e realizadas por variados membros da sociedade cearense 

(Marques, 2008).  

No trabalho do folclorista Carvalho (1967), Cancioneiros do Norte, é possível 

ter, por meio de uma descrição do autor uma noção sobre a estética da ambientação 

do samba, onde em círculo em frente ao alpendre das casas ou em outros espaços 

destinados a festa, os rapazes e as “caboclas” acompanhavam, através de 

movimentos corporais, os tocadores e cantadores, que quase sempre eram a mesma 

pessoa, envolvidos por outros instrumentos percussivos presentes na roda.  
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A partir da descrição do autor, também levando em consideração o nível de 

abstração do leitor e o nosso conhecimento e vivência em festas de interior, é possível 

chegar a uma representação imaginária do que eram esses festejos. Marques (2008) 

aponta que, os sambas, em suas mais variadas dimensões, também foram espaços 

de contribuição para o desenvolvimento das cantorias, conhecidas no interior do 

estado.  

Pessoalmente, lembro de meu avô que muitas vezes me contou sobre 

parceiros cantadores que conheceu na vida durante o tempo em que morou no sertão 

central cearense. Recordo também, ao construir essas analogias entre os sambas e 

as cantorias e, consequentemente, sobre o costume de botar as pelejas da vida em 

canto, das diversas vezes em que ele cantou histórias de vivências sertanejas 

ritmadas por dedilhados de viola feitos com a própria boca.  

Com o passar dos anos, já nos fins do século XIX, os sambas, particularmente 

em Fortaleza, foram sendo somados a novos atributos e tomados por novos atores. 

Em pouco tempo, já eram realizados sambas em clubes fechados, com características 

diferentes dos festejos abertos, as elites incorporaram o samba depois de tempos com 

outras denominações que incluíam também maneiras mais “civilizadas” de se dançar 

os batuques (Marques, 2008). 

 Apesar de as autoridades e as elites em ascensão atentarem para os sambas 

como reuniões de pretos e pretas e, sendo assim, espaços propícios à confabulações 

e conflitos, esses eram também, territórios de resistência que abarcavam 

sociabilidades e festividades negras, gerando paisagens festivas também negras ante 

a um movimento de refusão.  

As festas aqui apresentadas como primeiras paisagens festivas negras do 

Ceará estão longe de serem todo o conteúdo festivo de origem negra no estado, como 

também, estão bem distantes de serem compreendidas como manifestações extintas. 

Elas são, em verdade, um pequeno fragmento através do qual tento salientar,como 

que até o fim do século XIX, as festas de origem negra existiram em todo o Ceará e 

eram realizadas em diversos contextos, a partir de múltiplos atores, até o início de 

uma forte dinâmica de rejeição e proibições. 

 Esses festejos são postos como primeiras paisagens pelo fato de que, apesar 

de em alguns lugares, como Fortaleza, as festas terem seguido em movimentos de 

reelaboração e recriação como é o caso do Maracatu, que traz em sua forma muitos 
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elementos das coroações e dos autos dos reis do congo. Em outras cidades do interior 

e mesmo em Fortaleza essas manifestações foram perdendo espaço, literalmente, à 

medida que foram sendo empurradas do centro da cidade rumo à periferia ou mesmo, 

quando deixaram de ser realizadas por completo, como é o caso das congadas em 

muitas cidades nas quais as irmandades estavam presentes. 

A ideia é atentar para essas realizações, que eram múltiplas e ocupavam 

espaços nas cidades e no campo e, inegavelmente, aos poucos, foram sendo supridas 

como parte da construção de um regime de invisibilidade sobre a população e 

consequentemente sobre a cultura negra no Ceará, que por sua vez, foi um dos 

elementos que compunha um plano maior da modernidade racista e elitista. 
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1.2 – A NEGAÇÃO NEGRA E A MODERNIDADE  

 

“Contos para crianças” foi um livro publicado no Brasil em 1912, tive 

conhecimento da sua existência a partir de um outro livro publicado mais de cem anos 

após por Schwarcz (2013). A autora destaca, que, a temática do livro de contos era 

corriqueira na época e cita até outros exemplares que trabalhavam sobre o mesmo 

tema, que é de como as crianças, em sua maioria, negras podiam vir a tornar-se 

brancas.  

As construções de arquétipos negativos sobre a imagem do negro/negra e, 

consequentemente, sobre elementos culturais desse grupo étnico, que se estendem 

desde Rugendas e Debret5, pintores que estão ainda hoje presentes nos livros 

didáticos, somadas às políticas de branqueamento e posteriormente de pardização6, 

mostram como não houve em muitos momentos da história, processos 

impulsionadores para o fortalecimento de uma autoestima negra. Fator que não 

surpreende em um país que, desde muito cedo, tratou de lutar contra sua grande 

bagagem sociocultural africana.  

Consequentemente, como uma província que sempre buscou acompanhar as 

tenências da modernidade, o Ceará não se eximiu da responsabilidade de também 

trabalhar a negação de identidades e culturas negras, pondo em prática planos de 

ações baseados em reprovações e instalações de regimes de invisibilidade sobre 

esses grupos e suas manifestações culturais. 

Em seu trabalho sobre uma geografia histórica de Fortaleza, Costa (2017) 

chama a atenção para as inúmeras mudanças que ocorrem na cidade durante o 

decorrer do século XIX, na busca por uma famigerada modernização, espelhada nos 

moldes europeus. A autora destaca que essas reformas, baseadas em discursos 

higienistas, influenciaram diretamente as formas e políticas urbanas e 

consequentemente os espaços e a sociedade.  

Tomando Fortaleza como ícone de progresso a ser seguido, muitos desses 

ideais higienistas e preconceituosos chegaram às cidades do interior do estado, e, 

                                                           
5 Ver “Debret, neoclassismo e a escravidão” In: Naves, R. A forma difícil: ensaios sobre a arte brasileira. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
6 O termo “pardização” aparece aqui como produto de uma reflexão pessoal realizada sob uma palestra 
ministrada pelo Prof. Dr Rafael Sanzio, geógrafo professor da UNB, na UFPE, em 2017, sobre o 
crescimento rápido de pardos no Brasil e como essa situação é um problema sócio-geográfico que 
deve ser discutido tanto pelas raízes racistas de formação desse movimento como pela negação 

cultural que ele traz em seu conteúdo. 
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assim como na capital, “limparam” a sociedade de tudo o que lhes afastava do 

moderno. 

Nesse jogo de procura pela modernização, tudo o que remetia às práticas 

tradicionais populares e costumes negros deveria ser apagado. Sousa (2006) afirma 

que, para as “autoridades” e a sociedade de um modo geral, o negro ainda estava 

ligado à imagem da escravidão e do atraso, além de representar sempre uma 

permanente ameaça à ordem, à segurança e à moralidade pública.  

É com base nesses discursos, que os Códigos de Postura e documentos que 

tinham por missão normatizar espaços e pessoas, surgiram no Ceará tanto em 

Fortaleza quanto em municípios do interior já em 1835, trazendo para além dos 

parâmetros das edificações e de limpeza pública, normas sobre o comportamento dos 

negros em espaços públicos, sujeitos a condenações e correções.  

A partir de 1870, esses códigos passaram a implementar normas de caráter 

“mais conservador”, principalmente sob as camadas mais pobres das cidades. Nessa 

década, também ficaram proibidas as reuniões de negros/negras em lojas ou calçadas 

por mais de 15 minutos (Marques, 2008) 

Durante essa década, no fervor das proibições, as festas negras, que 

aconteciam em diversos pontos do estado, foram, aos poucos, sendo cada vez mais 

suprimidas e perseguidas. A Irmandade dos Homens Pretos de Fortaleza prejudicada 

em muito pelo processo de urbanização da cidade e também pela forte romanização 

da igreja, foi aos poucos se desestruturando e consequentemente suas festas, 

incluindo a coroação dos reis negros.  

Segundo Marques (2008) era inconcebível nesse tempo, aos olhos do clero, 

uma coroação de reis negros dentro de uma igreja católica, enxergavam tal ação como 

um verdadeiro “desvio” às práticas católicas. É importante atentar que, as ações que 

caiam sob a irmandade nesse período e contribuíam com seu enfraquecimento, 

também tinham razões territoriais, visto que, a irmandade era detentora de terrenos 

no centro da cidade, localidade essa que mais se valorizava como ponto central das 

ideias modernas em Fortaleza.  

Assim, afastar as festas dos negros e negras do centro da cidade era também, 

lógico, fomentar a formação de outras paisagens, que condiziam com o padrão de 

modernidade buscada, fugindo cada vez mais da estética “bárbara” que os festejos 

negros “representavam”. O mesmo processo de perseguição se deu com os Autos de 
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Rei Congo, quando mesmo depois de proibidos de realizar as coroações e festejos 

próximo a Igreja do Rosário, foram empurrados cada vez mais para longe do centro 

da cidade, rumo às novas periferias que se formavam em Fortaleza.  

As apresentações dessas encenações, com o tempo, começaram a ser 

restritas aos terrenos baldios, concentrando cada vez mais um público assíduo que 

perambulava entre as diversas festividades negras, contribuindo, referencialmente 

para o contínuo processo de reelaboração e reinvenção das festas, diante das 

medidas repressoras.  

Os Autos, que, desde o tempo de ligação com a Igreja do Rosário precisavam 

pedir permissão junto à polícia para a elaboração dos festejos, com o tempo, 

começaram a ser cada vez mais perseguidos pelas forças de segurança através de 

negações dos pedidos de realização ou mesmo por perseguições junto as festas, visto 

que, as mesmas sempre eram denunciadas como espaços de libertinagem ou de 

algazarra. 

 Os “batuques”, nome pelo qual também eram conhecidos os sambas, 

passaram por diversos momentos de repressão. Nos Códigos de Postura de diversas 

cidades haviam proibições aos “batuques”, comumente associados à perturbação de 

ordem (Marques, 2008). Muitas vezes interrompidas pela polícia, a maior parte dos 

arquivos relacionados a essas reuniões (os sambas) são quase sempre pedidos de 

licença para a realização das festas ou mesmo o registro de ocorrências que houve 

nos festejos.  

Essa ligação entre os sambas e a criminalidade, através de uma construção 

histórica de arquivos policiais, é também, fruto de uma elaboração arquetipificada, 

visto que, em nem todos os sambas havia conflitos, mas em todos que apresentavam 

algum, a polícia os registrava, criando assim um banco de dados unilateral.  

E assim, como quase todos os outros costumes, os imaginários criados acerca 

dos sambas como espaços potenciais de conflito firmados em Fortaleza logo 

chegaram às cidades do interior do estado, inclusive, até a zona rural cearense. Dessa 

forma, as reuniões de “desordeiros” agrupados pelos batuques eram combatidas até 

nas mais remotas vilas. 

Os negros e negras tiveram durante boa parte do século XIX, territórios festivos 

efetivados e conhecidos em grande extensão do território cearense. Além disso 

elaboravam, a partir dessas paisagens festivas, transformações nos espaços gerando 
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um desacordo com a estética modernista/europeia vislumbrada pela elite. Assim, 

foram gradualmente sendo condenadas e “esquecidas” nas referências culturais 

históricas. 

Com o fim do século XIX e os avanços dos ideais republicanos, seguidos por 

acontecimentos como a Inauguração do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no 

Rio de Janeiro, o Brasil como nação, se preparava para a montagem de uma “história 

nacional oficial” contada pelos intelectuais do IHGB que, elegendo romanticamente os 

“nativos” como bons, esqueceram da população negra. 

 Nesse período, os discursos de pátria miscigenada ganharam força e obras 

como “A redenção de Cam”, do pintor M Brocos, falam muito sobre o processo de 

cimentação e naturalização do racismo como um problema estrutural no Brasil7.  

No Ceará, o episódio da abolição em 1884 gerou a glorificação das sociedades 

libertadoras envolvidas nesse evento, provocando o processo de apagamento dos 

negros no movimento libertador, retirando esses sujeitos e seus feitos da história. 

Muitos dos mesmos personagens envolvidos com o episódio da abolição inauguraram 

o então Instituto Histórico do Ceará em 1887. 

 Segundo Oliveira (2001), a história do Ceará criada pelos membros desse 

espaço, estava correlacionada aos projetos políticos maiores de nacionalidade, que 

buscavam inserir o Ceará nesse contexto a partir de suas particularidades. Desde 

então, o Ceará, começou a contar com uma gama de “intelectuais” que, rapidamente, 

deram início a um processo de criação do estado, abarcando suas características 

naturais e socioculturais.  

Como em nenhum momento a intenção da realização desse trabalho é 

promover o Instituto, poucas palavras serão dedicadas aqui a esse grupo, assim, 

aconselho a leitura do trabalho de Oliveira (2001) que, detalhadamente, traz 

informações sobre a montagem desse espaço cênico e da construção de seus 

personagens como ícones históricos.  

O ponto central aqui, é atentar sobre como, através das publicações realizadas 

pelos membros do IHGCe, os negros foram deixados de lado na criação dessa 

história. A mestiçagem cearense, dentro desse espaço, foi, por vezes, defendida como 

                                                           
7 O livro “Nem preto, nem branco. Muito pelo contrário” de Lilia Moritz Schwarz é um bom livro, para um(a) 
leitor(a) atento(a) e crítico(a), quanto a abordagem da temática sobre a expansão e o fortalecimento de 
arquétipos sobre os negros e negras e consequentemente sobre suas múltiplas práticas culturais criadas no Brasil 
durante o fim do séc. XIX e o começo do séc. XX. 
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restrita a brancos e “índios” e as afirmações postas pelos “intelectuais” abriram 

caminho para a promoção do discurso racista da inexistência do elemento negro na 

cultura cearense.  

Esse tópico, que parece querer abordar linearmente como aspectos culturais e 

personagens foram negados na construção de um Brasil e de um Ceará, tem, na 

verdade, o propósito de gerar uma reflexão sobre o espaço e o tempo, mostrando 

como todas as medidas e ficções inventadas pelo IHGC  ainda estão bem próximas 

de nós, assim como os fantasmas dos festejos primeiros em seus territórios.  

Os festejos negros no Ceará não acabaram. As táticas de reelaboração e 

reinvenção garantiram a continuidade dessas manifestações e de suas paisagens 

festivas frente aos apagamentos. O propósito desse trabalho é mostrar, através dos 

próximos capítulos como nós, sujeitos negros cearenses, estamos/somos vivos e nos 

fortalecemos à medida que nos (re)conhecemos, enfraquecendo obras como “Conto 

para crianças”, citada no início desse tópico, para que crianças negras queiram cada 

vez mais parecer crianças negras. 
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2 - QUILOMBOS.: “NOVOS NEGROS” NO CEARÁ  
 

  

Muitas foram as táticas e planejamentos elaborados no sentido da 

concretização de uma aniquilação e desaparecimento da população negra e de seus 

aspectos culturais em múltiplas escalas espaciais. É sabido que, apesar de todas 

essas tentativas elaboradas a partir de diversos mecanismos, essa população 

segue resistindo às inúmeras formas de violência existentes tanto nos espaços 

urbanos quanto no campo.   

Aliás, a presença dos sujeitos negros e negras principalmente no 

campo, nos aproxima de uma importante célula de resistência, os Quilombos, que 

durante muito tempo, foram se reelaborando e se reafirmando como territórios 

negros, contribuindo em muito na formação e fortificação dos movimentos negros que 

surgiam nas áreas urbanas. No Ceará, por exemplo, a existência das comunidades 

negras no campo deu vigor às lutas do movimento negro existente em um estado 

marcado por um pesado processo de negação.   

Durante o decurso de construção desse trabalho, em meio aos arquivos que 

tive acesso para elaboração do capítulo anterior, que trata da presença negra em um 

Ceará em mutação, entre província e estado, tive a oportunidade de conhecer, de 

forma quase despretensiosa, o Jornal Raízes.  

Produzido pelo IMOPEC desde 1992, esse jornal, traz, em muitas de suas 

edições, textos relacionados a um Ceará que também é negro. As edições de número 

25 e 39 foram, de todas as que consegui, as que mais me despertaram atenção e 

reflexão quanto aos seus conteúdos.   

A edição de número 39, traz um artigo de Alex Ratts intitulado “Imagens negras 

e geografias esquecidas” e a edição 25 traz uma chamada sobre o Primeiro Encontro 

Estadual de Comunidades Negras e sobre o primeiro reconhecimento de terras de 

negros no Ceará, com o título “Novos negros no Ceará”. Assim, é possível notar como 

a “descoberta” desses territórios fortificou as discussões acerca da presença negra no 

estado, que antes negada, não podia mais sê-o, diante da existência de “novos 

negros”.   

Os quilombos aparecem aqui não como um ponto inicial pelo qual uma 

negritude cearense começa a ser escrita, mas como um espaço importante de luta e 

de resistência por onde os novos discursos puderam ser afirmados junto da 
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certificação da presença negra no estado, colaborando para o fortalecimento dos 

movimentos negros e também das próprias comunidades negras do campo que, 

desde então, estão em mobilização constante por reconhecimento.   

Em seu artigo, Ratts destaca a mudança na situação relacionada à imagem do 

negro no Ceará desde a emergência do surgimento do movimento negro nos anos 

1960 e também por conta da identificação das comunidades já no fim dos anos 1970, 

ou seja, até pouco mais de 50 anos, as comunidades negras do campo eram tidas 

como “inexistentes” no estado do Ceará, como parte de um movimento de negação 

nacional que Anjos (2015) classifica como uma geografia invisível do país.   

O processo de desconhecimento sobre essas comunidades não é exclusivo do 

Ceará e tampouco é um problema que está próximo de ser solucionado. Um dos 

principais fatores para a reverberação e continuidade desse pensamento é que os 

Quilombos, ainda hoje, são vistos como algo que ficou no passado ou como um 

território formado único e exclusivamente por negros e negras fugidos, 

desconsiderando as inúmeras formas de agrupamento dessas comunidades.  

Schimitt, Turatt e Carvalho (2002) apontam que as comunidades 

remanescentes de quilombos (CRQs) reconhecidas atualmente se constituíram a 

partir de diversos processos, que incluem além das fugas com ocupação de terras, 

heranças, compras, doações, recebimentos como pagamentos ou mesmo a 

permanência em terras que antes já eram ocupadas com cultivo.  

A cristalização do conceito de quilombo, assim como, de seus processos de 

formação, exprime a maneira como a cultura afro-brasileira é abordada, remetendo-

se, quase sempre, a um passado estagnado e/ou a um assingelamento de ethos.  

Nos campos oficiais, ou seja, nas instituições responsáveis pelo registro e 

acompanhamento das comunidades, as informações referentes aos quilombos, ainda 

que tenhamos avançado muito, são quando não escassas, limitadas. Anjos (2004), já 

havia chamado a atenção em seu artigo “Cartografia e cultura: Território de 

remanescentes no Brasil”, para a carência de informações sistematizadas referentes 

às CRQs, principalmente em relação às informações sobre a distribuição espacial das 

comunidades em todo o território nacional.   

Em 2017, um material produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, relacionado 

a gestão territorial e ambiental em territórios quilombolas, traz a carência de dados 

como um dos principais fatores para a “invisibilidade” desses territórios. Essas 
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ausências recaem principalmente sobre a quantificação real de famílias residentes, 

como sobre informações referentes a produções, níveis de escolaridade, renda e 

ações artísticas e culturais.   

A melhoria na coleta e na sistematização desses dados seria, sem dúvidas, 

uma grande contribuição no que diz respeito ao avanço nas gestões desses territórios. 

Essa ausência corrobora com o desconhecimento sobre as comunidades e impede 

que sejam elaboradas políticas públicas específicas destinadas a esses grupos, 

dando continuidade ao trabalho iniciado após o lançamento do Programa Brasil 

Quilombola, em 2003. 

Ainda sobre a existência e sistematizações das informações referentes as 

comunidades, essas colaborariam também com a própria concepção do conceito de 

quilombo que desde de suas origens ainda na África (Munanga, 1996) passando pelas 

definições do Conselho Ultramarino, em 1740, tem sido constantemente reformulado 

se relativizando e se adequando a parâmetros, principalmente a partir de 1988, 

período em que diferentes grupos negros reivindicaram seus reconhecimentos e 

titulações como remanescentes de quilombos assegurados pela constituição.  

É certo que, essa carência de informações não deslegitima ou enfraquece, em 

hipótese alguma, as 3.051 CRQs reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares até 

o fim do ano de 20178. Na verdade, esse número reforça a presença dessas 

comunidades em todo o território nacional, dentro de proporções diferentes, mas 

ocupando e reivindicando seus direitos a partir de uma identidade quilombola. 

O conceito de identidade quilombola está estritamente interligado ao 

pertencimento dos que ocupam o espaço - quilombo -, que por sua vez, está 

inteiramente relacionado à identidade étnica e ao território, visto que, o processo de 

certificação das comunidades se dá, principalmente, a partir de uma auto definição de 

identidade étnica, somado ao relato da trajetória da comunidade.  

A certificação é o primeiro passo para o reconhecimento da comunidade e 

consequentemente de sua regularização fundiária, assim, identidade étnica e 

territorial estão interligadas em um processo de construção de uma identidade 

demarcadora maior, quilombola, construída sempre em relação aos outros, com os 

quais os quilombolas se relacionam nas mais diversas maneiras.  

                                                           
8 http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/QUADRO-GERAL-29-01-2018.pdf 
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É relevante destacar que, apesar dos mecanismos de identificação e 

regularização baseados na constituição e em decretos aproximarem o processo 

identitário dos quilombolas de algo muito estrutural, Schimitt, Turatt e Carvalho (2002) 

nos lembram, que essas identidades são ao mesmo tempo fluidas, à medida que estão 

em curso também invenções, construções e negociações executadas pelos grupos 

sempre que lhes sejam necessárias.  

A chamada por essas identidades culturais tem sido cada vez mais utilizada por 

grupos como os povos originários e quilombolas nas lutas travadas, principalmente, 

pelas posses de suas terras. Essa é, inegavelmente uma das principais ações 

fortalecidas a partir de suas territorialidades (Haesbaert, 2006).  

Através dessas ligações, mesmo integrando também um caráter econômico, o 

território é compreendido aqui como um espaço ocupado e construído continuamente 

a partir de múltiplas relações e difere de pensa-lo como produto, como é 

compreendido na maioria das vezes, pelos posseiros e/ou grileiros.  

A presença desses personagens em jogo, quase sempre, causa retardo nos 

processos de regularização fundiária das comunidades. Assim, um grande número 

delas são reconhecidas e certificadas, mas não têm suas terras regularizadas. Esse 

jogo de relações de poder está também para além da política desigual de terras no 

Brasil, permeado por marcadores sociais, que estabelecem posições de mandante e 

subalterno, em que grande parte dos latifundiários temem ver “suas terras” 

transfiguradas em “terras de preto”. Inegavelmente, essa é também uma característica 

do racismo à brasileira.  

Os recentes cortes de verbas destinadas ao Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), instituição responsável pelo processo de regularização 

das terras quilombolas, têm sido outro grande problema que também contribui para o 

aumento da morosidade nos processos. E os golpes direcionados as CRQ’s não 

cessam. No começo do ano de 2018, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu pela constitucionalidade do decreto 4.887/2003, que foi alvo de uma ação 

aberta pelo partido político DEM.    

O decreto, que versa sobre os processos de identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titularização das terras quilombolas, foi aprovado com a 

presença de diversos membros de CRQs de todo o Brasil, comprovando a importância 

dessas comunidades e também das terras para os quilombolas. A ação aberta 
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demonstra a perseguição existente contra esses grupos, seus territórios, suas 

histórias e seus processos formativos, visto o adento sobre marco temporal existente 

na ação. 

Segundo a Fundação Cultural Palmares, a região que detém a maior 

quantidade de CRQs reconhecidas no Brasil é a nordeste, região que também é a que 

apresenta o maior índice populacional de negros e pardos do país.  O Ceará, então, 

nesse contexto, não conseguiria retardar ou minimizar a existência das CRQs no 

estado, tampouco de sua população negra, como foi planejado.  

Atualmente o estado conta com 50 CRQs reconhecidas pela Fundação 

Palmares, número esse que difere das mais de 80 reconhecidas pela Cerquice, 

instituição responsável pelas informações sobre as CRQs existentes e pelos 

processos de reconhecimento de outras novas comunidades. Apesar do número 

expressivo, nenhuma das CRQs cearenses possui a titularidade de seus territórios, 

porém, algumas já estão com seus processos próximos à fase de finalização.  

De certo os problemas aqui citados são responsáveis pela demora, quando não 

estagnação, dos processos de regularização das terras das CRQs. Mas não se pode 

deixar de atentar para a realidade cearense, fomentada pelo racismo estrutural e 

também por uma forte política paternalista, oligárquica e coronelista. 

Meus primeiros contatos com as CRQs cearenses se deram por meio da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT-CE) e do Laboratório e Estudos Agrários e 

Territoriais (LEAT-UFC), espaços que reforçam as lutas, assim como as denúncias de 

inúmeros e variados abusos existentes no campo brasileiro. Dessa forma a primeira 

aproximação com as comunidades foi principalmente, através da pauta dos conflitos 

por terra que, de acordo com os dados levantados pela própria CPT9, tem como 

principais vítimas os povos quilombolas e os povos originários. 

Junto às CRQs pude perceber que a luta pelo reconhecimento se dá para além 

do conflito direto pela terra expresso na própria existência e insistência que são pontos 

que também compõem as identidades quilombolas aqui comentadas. As 

manifestações culturais também são parte da existência desses grupos, funcionando 

como força motriz nas lutas por reconhecimento e legitimidade de suas terras.  

                                                           
9 Conflitos no Campo Brasil:  https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/conflitos-no-campo-
brasil 
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Apesar do número expressivo de CRQs já reconhecidas no estado, uma boa 

parcela dos cearenses ainda desconhece esses territórios e as histórias desses 

povos, ou tem a ideia cristalizada de quilombo anteriormente mencionada. Assim, os 

quilombolas do Ceará continuam sendo “novos negros” para os que insistem na não 

existência deles em um dos estados com maior índice de morte de jovens negras e 

negros. 

“Novos” que anunciam e falam sobre uma existência antiga, permanente e 

mutável. Posteriormente discorro sobre as duas CRQs com as quais trabalhei durante 

a construção dessa pesquisa. Aqui, como já foi dito, é a narrativa de um encontro em 

meio a tantos, o meu.  
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Figura 1 – Mapa de localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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2.1 – COMUNIDADE QUILOMBOLA SÍTIO VEIGA  
 

 

 Em 6 de outubro de 2017 estive no Sítio Veiga pela primeira vez e em um 

momento muito importante, permanecendo ali pelos próximos três dias. Na ocasião, 

acontecia o 17° Encontro das Comunidades Quilombolas do Ceará. Destaco como um 

momento especial, pelo fato de ter tido acesso, ao Jornal Raízes, que em sua 25° 

edição anunciava a realização do 1o Encontro de Comunidades Negras Rurais do 

Ceará. 

 Tinha acabado de conseguir encerrar algumas obrigações referentes às 

disciplinas e estava começado a aprofundar minhas leituras em materiais sobre as 

populações negras do campo. Foi imensamente gratificante ver que, dezessete 

edições depois, as comunidades estavam juntas realizando um encontro organizado 

e muito bem estruturado, debatendo perspectivas para os quilombos e os quilombolas. 

 Saindo de Fortaleza, cheguei à Quixadá no começo da tarde, onde consegui 

uma carona com Ana Eugênio, que me levou até o meu destino. Ana é assistente 

social, liderança da comunidade e personagem central na formação e estruturação do 

que o Sitio Veiga é hoje. Já tínhamos conversado algumas vezes por telefone e 

também pessoalmente, mas ainda não conhecia “o Veiga”.  

 A comunidade está localizada na Serra do Estevão, uma cadeia montanhosa 

em meio à depressão sertaneja cearense, que conheci em campo, ainda como 

estudante de graduação em Geografia. Na ocasião, visitamos um Mosteiro que existe 

na região e não recordo da existência da comunidade Sitio Veiga ter sido mencionada, 

o que não me assusta, afinal escrevo aqui sobre um apagamento e desconhecimento 

construído e naturalizado.  

 Subindo a Serra do Estevão e depois de inúmeras curvas, cheguei primeiro ao 

Distrito Dom Maurício, que fica distante 22km da sede de Quixadá. O distrito tem esse 

nome em homenagem a um dos responsáveis pela construção do mosteiro naquela 

região, utilizado atualmente como casa de repouso. Para chegar ao Sítio Veiga é 

necessário caminhar mais 3km a partir da sede de Dom Maurício.  

 Chegando ao Veiga, fui acolhido na casa de Ana, minha morada durante todas 

as idas à comunidade. Boa parte das casas estavam lotadas em função das 

hospedagens solidárias, bem como a escola e a igreja. Nesse encontro, pude 
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conhecer além de grande parcela dos moradores do Veiga, representantes de outras 

comunidades, tornando os três dias do evento uma experiência indescritível.  

 O Veiga está rodeado por montanhas que, durante às vezes que as vi 

apresentavam uma mistura de tons amarelados e amarronzados, típico dos períodos 

de estiagem, que correspondem justamente aos meses do segundo semestre. Com a 

vegetação seca é possível ver as marcas dos roçados, que através de fotografias 

pude ver o quão verdes são em bons períodos de chuva.  

 A paisagem do Veiga era nova para mim, mas não me pareceu desconhecida, 

pois, como morador de uma outra cidade do interior do Ceará, não tão distante de 

Quixadá, muito do que vi e vivi a toda hora despertava marcadores ativos em 

tempo/espaço presentes em minha memória.  

 Durante uma das conversas com Seu Joaquim, puxador da Dança de São 

Gonçalo e Mestre da Cultura do estado, ele revelou que a história do Veiga remete à 

1906, quando Francisco Ribeiro e Maria Fernandes, respectivamente, “Chiquinho 

Ribeiro” e “Mãe Véia” migraram de Pau dos Ferros, município do Rio Grande do Norte, 

para o estado vizinho, Ceará, tornando-se agregados “dos Enéias” donos de terras no 

local.   

 A família Eugênio, que também residia na região é, junto com a família Ribeiro, 

um dos troncos familiares de boa parte dos atuais moradores do Veiga. As duas 

famílias mantiveram relações matrimoniais entre, tornando essas relações de 

parentesco umas das características mais importantes nos processos de formação 

familiar do grupo negro. Além das duas, uma outra família também ocupa terras dentro 

dos limites do Sítio Veiga, esses na posição de posseiros.  

 A presença das três famílias em um perímetro relativamente pequeno, nos diz 

sobre a realidade de boa parte das comunidades cearenses do campo. A ocupação 

do que hoje é o Ceará, se deu, principalmente, através da formação de fazendas 

direcionadas à criação de gado. Outra parte importante desse processo, foi a chegada 

de trabalhadores livres com suas famílias, que vinham de múltiplos lugares para 

tornarem-se vaqueiros, na maioria dos casos. 

 A história de formação do Sítio Veiga, assim como o de Nazaré, que será 

abordado posteriormente, ampliam os modos de visão sobre os processos de 

ocupação dos territórios das populações negras do campo. Isso nos remonta às 
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múltiplas maneiras pelas quais as comunidades negras se originaram, que apresentei 

anteriormente.  

 Os deslocamentos da população cearense para as áreas de serra, durante os 

períodos das grandes secas, é também uma possibilidade para a ocupação dessas 

terras, principalmente, durante os momentos em que o Ceará despontou como forte 

produtor de algodão. O Veiga, durante muito tempo, foi um espaço de produção 

intensa de algodão, os relatos dos moradores não deixam fugir esse tempo da 

memória e o consideram como um bom momento.  

 Atualmente, o Veiga é formado por 45 famílias. Algumas casas da comunidade 

estão dispostas mais distantes em relação as vizinhas, enquanto outras são mais 

próximas, proporcionando boa comunicação entre os moradores. A casa de Ana é 

como um “centro” para a comunidade, visto o papel de articulação que ela 

desempenha, pude constatar durante os dias em que estive presente que as visitas 

eram constantes. Outro ponto central para a comunidade é a casa de Seu Joaquim, 

onde antes era realizada a Dança de São Gonçalo, posteriormente deslocada para 

outro espaço, ainda próximo da casa do mestre.  

 Também fazem parte da paisagem “central” do Veiga, a capela e a escola. Essa 

última segue em construção, os estudantes da comunidade têm de deslocar-se até a 

sede de Dom Mauricio ou Quixadá para estudar. A educação quilombola é uma pauta 

constante tratada e levantada pelo movimento quilombola do estado sendo, essas 

escolas, indispensáveis no processo de reconhecimento e valorização da diversidade 

das comunidades e de toda população negra do Ceará. 

 O movimento de reconhecimento da comunidade Sitio Veiga, segundo Ana, 

tem muito do apoio de motivadores externos à comunidade, que são parceiros de 

formação política mesmo antes do discurso quilombola, como é o caso das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que Ana destaca ter participado ativamente 

desde cedo. Outros parceiros foram o Centro de estudos do trabalho e assessoria ao 

trabalhador (CETRA) e mesmo o Incra, com reuniões realizadas durante e após o 

término do processo.  

 A partir de 2005, diálogos começaram a ser estabelecidos, até que em 2009, 

veio a abertura oficial do pedido de reconhecimento. Durante algumas das muitas 

conversas com moradores, percebi que a ideia de ligação com uma famigerada 
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identidade quilombola pode até ser meio estranha e por vezes ainda complexa, mas 

inegavelmente, é algo que contribuiu de forma positiva para a comunidade.  

 Osvaldo, o “parêa” de Seu Joaquim na Dança de São Gonçalo, me contou em 

uma de nossas conversas, como o reconhecimento do Veiga foi importante em vários 

sentidos, dentre a autoestima dos moradores. Relatou casos de racismo recorrentes 

desde sua infância, afirmando paralelamente que, “ser negro antes” não era algo 

muito agradável. 

 Os moradores, antes conhecidos por terceiros como “negros do Veiga”, cuja 

palavra negro carregava um sentido completamente depreciativo e insultuoso, hoje se 

apresentam orgulhosamente como “negros do Veiga”, depositando sobre o adjetivo 

um outro peso, o do autoconhecimento, da auto aceitação e do auto respeito. Uma 

verdadeira clínica do sujeito (Mbembe, 2014). 

 Após o processo de reconhecimento e também de reuniões junto ao INCRA, 

em 2012, o pedido de regularização fundiária do Sítio Veiga foi aberto junto instituição. 

Lógico que, primeiramente houve algumas divergências, principalmente por conta de 

dúvidas. Ana me contou que boa parte dos desentendimentos se deram porque alguns 

moradores não concordavam com o fato das terras se tornarem um bem comum.  

 Outro empecilho no processo de regularização fundiária da comunidade é o 

mais clássico, a persistência na permanência pelos posseiros e autointitulados “donos 

das terras”. Especificamente nesse caso, personagens envolvidos com a política local, 

que insistem em um discurso de ocupação hereditária de uma terra onde não fazem 

uso produtivo.   

 A abertura do processo também gerou algumas mudanças importantes para os 

moradores do Veiga. Sapientes de seus direitos, alguns já não pagam mais renda das 

terras antes solicitadas pelos “donos”. Mas ainda existem produtores e produtoras da 

comunidade que ainda não se tornaram autônomos em suas produções e pagam os 

posseiros que por vezes ainda solicitam pagamentos. 

 Algumas instituições presentes na cidade de Quixadá, como uma instituição de 

ensino superior privada ou mesmo outras pertencentes ao poder público, já ensaiaram 

o desenvolvimento de projetos tímidos junto aos moradores do Veiga, que carecem, 

dentre algumas coisas, de um espaço destinado à saúde, uma pauta que é defendida 

também em âmbito nacional, frente à necessidade de as organizações de saúde 

atentarem às demandas específicas da população negra brasileira.   
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 A regularização fundiária do território do Veiga, dentre tantos outros benefícios, 

como por exemplo, a certeza de manutenção da comunidade, contribuiu também para 

uma melhor captação de recursos através de projetos, e também para o acesso a 

políticas públicas destinadas às CRQs, porém disponíveis apenas para as que estão 

regularizadas. Mas é certo que, até agora, muito já foi conquistado.  

 Estive na comunidade duas outras vezes durante o decorrer da pesquisa, uma 

delas em uma estadia mais duradoura, durante a Festa da Consciência Negra. 

Compartilho boa parte das vivências no próximo capítulo, dedicado completamente 

ao meu encontro com a Dança de São Gonçalo, elemento importante na constituição 

das identidades dos moradores e na paisagem do Veiga.  
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Figura 2 – Fragmento de paisagem/ Sítio Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

 

 

Figura 3 - Fragmento de paisagem/ Sítio Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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        Figura 4 - Fragmento de paisagem/ Sítio Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          Fonte: Acervo do autor, 2017.  

 

 

Figura 5 – 17° Encontro de Comunidades Quilombolas do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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2.2.  COMUNIDADE QUILOMBOLA NAZARÉ  

 

 

 No mês de agosto de 2018, partindo da rodoviária de Fortaleza cheguei, após 

algumas horas na cidade de Itapipoca. Situada na região norte do estado, a cidade é 

popularmente conhecida como a “cidade dos três climas”, por conter em seus limites, 

simultaneamente três compartimentos geoambientais: depressão sertaneja, planície 

litorânea e maciços residuais. Esses últimos, foram o ponto de chegada da viagem.  

 Em Itapipoca, fui recebido por Aurila. Além de ter ocupado o posto de liderança 

da Associação Quilombola da Comunidade de Nazaré por muito tempo, ela também 

é professora do município de Itapipoca e atualmente está ligada à Secretaria de 

Cultura, mais especificamente ao Museu da Pré-História de Itapipoca, local onde 

ficamos à espera de um transporte que nos levaria até Nazaré ao fim da tarde.  

 A comunidade fica 13km distante da sede do município, subindo a serra. Entre 

os dois pontos há o distrito de Arapari, o mais antigo de Itapipoca, fundado em 1823 

paralelo à elevação da vila para município (IPECE, 2017). É em Arapari que os 

moradores de Nazaré resolvem boa parte dos seus compromissos, quando não, a 

viagem até o centro é inevitável.  

 Eu e Aurila seguimos ao fim da tarde rumo à Nazaré. Todos os dias descem 

carros da comunidade até o centro, sendo que, no caso da perda de um deles, ainda 

é possível chegar à comunidade pelos “carros dos alunos” ou mesmo de carona em 

um dos carros que vendem água no Centro, como no nosso caso. O comércio de água 

tem sido uma alternativa econômica favorável aos moradores. Ao longo do caminho, 

são muitos os pontos de armazenamento junto as casas.  

 A ocupação de Itapipoca e consequentemente da região de Arapari, vista de 

forma geral, se deu de maneira parecida com a da cidade de Quixadá. O município 

tem sua história ligada à ocupação das terras pelo binômio gado/algodão, 

posteriormente somados ao café e também à produção de bananas, ainda produzida 

na região, mesmo que timidamente.  

 As terras onde hoje se encontra Nazaré, segundo Aurila, foram ocupadas 

antigamente por moradores portugueses, donos de terras, que, ao chegarem, já 

traziam consigo trabalhadoras e trabalhadores inclusive negras e negros. Essa é uma 

possível explicação para a família “Santos”, um dos troncos familiares dos moradores 

de Nazaré, que já ocupavam o local antes da chegada dos “Candido Souza “.  
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 Os “Cândido Souza” chegaram em Nazaré também na condição de 

trabalhadores, vindos de Acaraú. Encontrando trabalho junto aos portugueses, se 

fixaram em Nazaré e, a partir de relações matrimoniais junto aos “Santos”, são a base 

da árvore genealógica de boa parte dos moradores, porque, em tempos não tão 

distantes, a maioria dos casamentos se dava entre membros da mesma família.  

 Mesmo não existindo uma data fixa, a história oral nos auxilia no que diz 

respeito à ideia de tempo de ocupação desse território. Aurila destaca que, desde seu 

tataravô, é sabido sobre a existência de membros de sua família trabalhando nessas 

terras, primeiramente junto aos aqui já mencionados “portugueses” e posteriormente 

aos seus descendentes ainda hoje tidos como “herdeiros” da terra. 

 O quilombo Nazaré está localizado em uma região de serra, assim, logo cedo 

é possível ver alguns nevoeiros que facilmente se formam nos horizontes próximos. 

Em decorrência da altitude e da forte umidade, mesmo durante o mês de agosto as 

serras ainda estavam bem esverdeadas. De acordo com Seu Zeca, um dos 

moradores, não tem tempo ruim e a terra é boa para dar tudo que se plantar. Água 

também não é um problema, durante uma manhã de caminhada com Seu Zeca pelos 

arredores de Nazaré, muitas foram as fontes naturais que ele me apresentou, uma 

verdadeira riqueza.   

   Ao todo, 47 famílias residem em Nazaré. As casas, em maioria feitas de taipa, 

ficam um pouco distantes umas das outras. Diversos caminhos abertos em mata baixa 

e também alta conectam as residências e essas a um núcleo central da comunidade. 

Nesse núcleo está, além de algumas poucas casas, o salão e mais à frente, na 

“entrada” da comunidade, fica o campo de futebol.  

 No salão, além dos encontros da associação e das celebrações das missas, 

acontecem também as aulas do ensino infantil. Os alunos do ensino fundamental e 

médio vão para as escolas de Arapari, respectivamente durante a manhã e à tarde. A 

escola de Nazaré está sendo construída e essa é mais uma conquista da comunidade, 

quando finalizada, os alunos terão acesso a uma outra estrutura de ensino na própria 

comunidade, tendo esse espaço como parceira no reconhecimento e fortalecimento 

das identidades raciais, desconstruindo estereótipos e rompendo tabus, questões que 

já são discutidas na comunidade desde o início do processo de certificação.  

 A etapa de auto reconhecimento, segundo Aurila, foi uma das mais difíceis. 

Desapegar das “máscaras brancas” e assumir uma identidade silenciada e recalcada 
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durante tempos, por terceiros e por si mesmo, não é nada fácil. Conhecidos como 

“negros de Nazaré” os moradores da comunidade passaram a atribuir ao adjetivo 

referências positivas à medida que foram tendo acesso a elas e percebendo-se como 

sujeitos valorativos. 

 Os encontros promovidos pela Associação de Moradores foram fundamentais 

nessa caminhada. Aurila e Carla, ambas à frente desse processo, afirmaram como 

esses eram espaços de esclarecimento e fortalecimento para os moradores e 

moradoras de Nazaré. Uma delas recordou a necessidade de mostrar repetidas vezes 

aos moradores a declaração de reconhecimento, emitida pela Fundação Palmares, 

para que eles acreditassem e se sentissem seguros.  

 Carla e Aurila, são irmãs e deram início às pesquisas sobre a história de Nazaré 

de maneira autônoma em 2003, logo depois de um projeto do governo estadual ter 

passado pela comunidade e atentado para o número de negras e negros que a 

formava. Após a longa pesquisa e a visita dos agentes do INCRA em 2009, Nazaré 

passou então a ser reconhecida como uma das CRQs cearenses.  

 É certo que, as discussões acerca de uma identidade quilombola, de uma 

negritude e dos direitos que resguardam ambas as categorias são contínuas. Da 

mesma forma é constante a construção da identidade dos moradores de Nazaré 

enquanto camponeses e camponesas negros e negras. O papel da identificação e 

reconhecimento nessas constantes é perceptível. 

 Depois de certos da certificação alguns moradores de Nazaré já não pagam 

mais as taxas antes solicitadas pelos arrendadores “donos das terras”, pois sabem 

que as terras são suas. É lógico que existem algumas resistências, principalmente por 

parte dos mais idosos, mas são essas pequenas mudanças que fortificam a luta da 

comunidade pelo direito à terra.  

 Aurila me informou que, algumas vezes procurou os “proprietários” para 

dialogar sobre a regularização, e explicar como se davam os processos, mas todas 

essas procuras foram negadas, por isso o pedido segue aberto e ambas as partes 

agem como em um acordo velado. Sem dúvidas, assim como em todo o contexto 

nacional, a regularização fundiária de Nazaré só tem a contribuir com o 

desenvolvimento dos moradores.  

 No decurso dos dias que fiquei em Nazaré, conheci alguns jovens e adultos, a 

maioria delas e deles em relações voltadas de alguma forma a Festa de Nossa 



 

41 
 

Senhora de Nazaré. Conheci também algumas crianças que já amam e sabem a 

importância do seu lugar, de viver nele junto de quem se vive e sendo quem se é. 

Apesar da problemática do conflito existente pela regularização das terras e mesmo 

do reconhecimento dos moradores de Nazaré como sujeitos de direitos, fica evidente 

que a comunidade já vive um outro momento.  
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Figura 6 – Fragmento de paisagem/ Caminho para Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Figura 7 – Fragmento de paisagem/ Vista da casa de Carla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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Figura 8 – Fragmento de paisagem/ Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  – Fragmento de paisagem/ Crianças brincam no pátio. 

 

    Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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3 - PAISAGENS FESTIVAS VIGENTES  

 

 

 O Ceará apresenta grande variedade de manifestações festivas populares 

sendo que a grande maioria delas estão estreitamente interligadas aos povos 

originários e afro-brasileiros. Cocos, reisados, danças, maracatus, afoxés e congadas 

espalhadas por todo o estado, revelando o caráter plural das paisagens festivas 

cearenses. 

 Todas essas manifestações estão resguardadas pelo art. 215 da Constituição 

Federal, que garante como dever do estado nacional a valorização e a difusão dessas 

expressões, dando ênfase às relacionadas aos dois grupos culturais aqui já 

mencionados. É como uma declaração (in)direta de responsabilidade aos anos de 

negligência frente a esses povos e suas culturas.  

 Amparadas por essa deliberação e reconhecidas como grupos prioritários, as 

CRQs tem atentado cada vez para o papel das manifestações culturais entendedo-as 

como atos políticos/culturais. Não à toa, as “performances culturais” já foram 

comentadas nesse trabalho como elementos fundamentais no reconhecimento das 

comunidades e também de seus processos de regularização.  

 Assim, as CRQs cearenses têm, ao longo dos anos fortalecido esse aspecto, 

principalmente em relação às manifestações festivas. O ato de festejar nessas 

comunidades tem se apresentado como uma forte ação de territorialização, além 

disso, esses sujeitos sabem como Claval (2004), que o ato de festejar reforça a 

solidariedade e a identidade do grupo, avivando a coesão entre a comunidade.  

 A partir de cantos e danças, que mostram e salientam valores dessas 

comunidades, é possível notar a importância dos festejos como elemento de 

apresentação, afirmação e confirmação constante de lembranças, crenças e 

princípios repassados e (re)construídos no tempo e no espaço, colaborando para o 

caráter dinâmico das múltiplas paisagens festivas quilombolas do estado. 

 Nesse capítulo, a Festa de Nossa Senhora de Nazaré e a Festa de São 

Gonçalo, dois festejos quilombolas do Ceará, serão apresentados a partir da narrativa 

do meu encontro com essas duas manifestações, considerando características 

comuns as festas e também específicas (Claval, 2004) que dão a essas duas 

paisagens festivas um caráter único de existência.  
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 Unicidade inerente à festa. Inerente também a essa narrativa que, diferente de 

um espelho da realidade, é uma perspectiva ímpar, assim como os festejos que nunca 

se apresentam da mesma maneira no lugar onde acontecem (Claval, 2004), sendo 

terreno fértil para a renovação, recriação e imaginação.  
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3.1 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 
 

  

 A primeira vez que falei com Aurila sobre a festa de Nossa Senhora de Nazaré, 

ainda por telefone, ela demonstrou subitamente uma felicidade e um interesse múltiplo 

tanto por me apresentar a comunidade como por apresentar a festa. Naquele instante 

decidi com certeza, que iria à Nazaré. Fiquei completamente entusiasmado e curioso, 

além de muito feliz pela acolhida.  

 Me programei, mas infelizmente não consegui ir à edição da festa em 2017. 

Alguns compromissos junto ao PPGe em Natal ocuparam completamente meu tempo 

durante o mesmo período de ocorrência do festejo, só pude conhecê-lo na edição 

posterior. O que segue escrito aqui é um rastro de minha experiência junto a festa e 

também junto à Comunidade de Nazaré durante o período de agosto de 2018. 

 Muitos dos moradores aos quais indaguei não me deram nenhuma resposta 

sobre os motivos da comunidade tem o nome de Nazaré, ou sobre quem o colocou. 

É possível que ele seja uma herança das famílias portuguesas que se instalaram ali, 

não se sabe ao certo, mas é fato que, hoje, a santa empresta seu nome à comunidade, 

ao salão central e também é símbolo da festa mais importante do quilombo.  

 Essa festa ocorre sempre durante o mês de agosto em datas flutuantes, 

pensadas de uma maneira que sejam positivas tanto para a comunidade quanto para 

os moradores envolvidos diretamente com a construção, quanto para os celebrantes, 

animadores e todas as famílias convidadas e envolvidas no desenvolvimento da festa. 

Em 2018, o novenário teve início no dia 17, estendendo-se até o dia 25. Nesta edição 

foram comemorados os 15 anos de festa.  

 O hasteamento da bandeira e o primeiro dia do novenário realmente começou 

no dia 17 de agosto, mas toda a preparação da festa, parte crucial do evento é 

comentada e realizada meses antes. O livreto, por exemplo, que traz todas as 

informações sobre o novenário já havia sido providenciado no Centro de Itapipoca há 

tempos, e o coral, que segue com as ladainhas durante as celebrações já vinha 

ensaiando no salão.  

  Quando cheguei a Nazaré tudo já estava, na medida do possível, pronto para 

as próximas nove noites correntes de festa. O salão já estava organizado e o altar 

decorado, as cadeiras já estavam direcionadas para frente e não mais em círculo 

como ficam pela manhã na escola, as barracas do lado de fora já haviam sido 
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levantadas e preenchidas, cada uma com suas designações. A “das comidas” à direita 

do salão, e a “das bebidas” um pouco mais distante, porém ainda dentro do campo 

paisagístico central.  

 Esse campo onde toda a festa ocorre, é também um espaço de referência para 

a comunidade. A partir desse ponto que saem os caminhos em direções distintas, que 

levam às casas que estão espalhadas por Nazaré. A casa de Carla, onde fiquei 

hospedado durante a festa, está localizada nesse meio, umas da únicas. Como Carla 

também reside no centro de Itapipoca, por conta de seu emprego, sua casa funciona 

como uma espécie de “centro gestor” da festa.  

 O fato de ter ficado ao longo dos dias nessa casa me deixou próximo de tudo 

que era realizado em relação ao festejo. Acompanhei muitas das ações e movimentos 

que ocorriam durante o dia e à tarde entre o salão e a casa de Carla, localizada 

exatamente atrás dele. Até mesmo as aulas foram transferidas para a sala da casa 

pela manhã, por conta do uso e da limpeza do salão.  

 Visivelmente percebi como a existência da festa muda, mesmo que por nove 

dias, a dinâmica rotineira de quase todas as pessoas de Nazaré, visto que boa parte 

dos moradores entre jovens e adultos se envolvem diretamente com a construção 

dela. Ter ficado na casa de Carla foi um fator importantíssimo também para conhecer 

muita gente, afinal, todos passavam por lá e essa circunstância fez com que eu me 

tornasse um colaborador direto da festa.  

Apesar de ter entendimento sobre meu (não) pertencimento à comunidade, 

parecia que isso não havia sido combinado e tampouco existia uma necessidade de 

ser. O ato de pertencer se fez na estada, na presença e rapidamente nas funções que 

também me foram delegadas ao longo dos dias, fazendo com que eu não ficasse em 

meio ao festejo sendo apenas “o homem com a câmera na mão10”.  

Durante todos os dias em que estive na comunidade, também aproveitei os 

espaços e tempos entre as celebrações para andar em Nazaré e tentar conhecer o 

máximo possível. Confesso que achei um pouco complicado, porque os caminhos na 

comunidade não são “bem definidos” e também muito similares, ficando fácil de se 

confundir e perder o destino, caso não esteja junto de alguém que os conheça. Um 

dos dias em que mais conheci e aprendi, estive junto de mais dois companheiros, e 

                                                           
10 Relação com o filme “o homem com a câmera” de Dziga Vertov. 
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duas crianças “guias” que faziam questão de me mostrar tudo e de perguntar mais 

ainda.  

De volta ao salão, as celebrações estavam todas marcadas, segundo o livreto 

para ter início todas as noites às 19 horas, mas quase todos os dias esse horário foi 

estendido. Algumas das vezes era necessário esperar os carros que vinham com as 

comunidades convidadas chegarem ou mesmo os celebrantes, que em maioria 

vinham do centro. A presença dos carros que trazem os convidados são um 

componente indicativo de festa e de movimento “externo”.  

A maior parte dos carros que transitam em Nazaré param no começo da noite, 

assim, a paisagem formada pelos veículos, que não dizem respeito à dinâmica do dia 

a dia, é um indicativo de que mais pessoas além dos moradores do quilombo 

compõem e dão forma a festa. E não são poucos. Todas as noites pelo menos 2 ou 3 

carros chegavam com os animadores que, ao fim das celebrações se misturavam aos 

moradores de Nazaré, no largo do salão ou nas barracas onde muitos aproveitavam 

para rever conhecidos e conversar um pouco antes do fim da noite.  

Esse movimento externo se deu por todas as noites e, como o salão é 

relativamente pequeno, algumas pessoas preferiam ficar na parte de fora, sentadas 

ao redor dele ou mesmo nas janelas, acompanhando a celebração completa ou pelo 

menos os ápices dessa. As barracas, que são um sucesso completo ao fim das 

celebrações, em nenhum momento ficavam vazias. Adultos e crianças estavam 

sempre presentes consumindo alguma coisa.  

No decorrer do novenário, principalmente nos dias úteis, o movimento era 

inegavelmente nitidamente menor. As funções cotidianas impediam que boa parte dos 

moradores, assim como os convidados, estivessem presentes em todas as noites. 

Nesses dias, logo após o fim da celebração, rapidamente as coisas das barracas eram 

recolhidas, e em movimentos tão rápidos que muitas vezes me fugiram aos olhos, o 

largo do salão já estava vazio e os moradores já seguiam seus caminhos para casa 

com suas lanternas acessas. 

Em uma conversa que tive com Aurila sobre a festa, ela me informou que a 

ideia surgiu por um desejo da comunidade. Me disse que os moradores sabiam e 

frequentavam outros festejos de comunidades vizinhas e nada mais correto que 

Nazaré também tivesse a sua, dedicada à padroeira. Considerando que a festa fez 15 

anos em 2018, o princípio dela remete então a um mesmo período indicado também 
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por Aurila como sendo o do “início do reconhecimento” da comunidade como 

quilombola.  

Apesar de não ser um assunto muito comentado, principalmente pelos 

celebrantes, a festa também está interligada ao desejo de fortalecimento da identidade 

quilombola pela comunidade, principalmente através de uma manifestação cultural 

festiva. Os tambores, que foram inseridos na festa a pedido dos jovens, acompanham 

o coral e ressignificam o ritual “religioso cristão” à maneira da comunidade.  

Ainda que existam pequenos desentendimentos, todos os que participam 

sabem da importância que a festa tem para Nazaré e o quão o festejo aproxima os 

moradores e fortalece as afinidades, tanto internamente como em relação às 

comunidades vizinhas. As doações de alimentos e animais recolhidas ao longo dos 

dias também são demonstrativos de coletividade e de reconhecimento da festa e de 

Nazaré por parte dos moradores das comunidades próximas, isso é importante.  

Em uma das noites, fui chamado ao altar para me apresentar e falar um pouco 

sobre quem eu era e o que fazia ali. Depois de uma curta fala, recebi diversas 

mensagens de apoio pela realização do trabalho sobre as festas camponesas e 

negras, assim como muitas perguntas e até convites para outras festas próximas, um 

prazer em festejar e se mostrar. 

Todos os dias, logo pela manhã, a casa de Carla já estava ocupada. Havia os 

que estavam ali com funções definidas e os que apareciam a procura delas, mas 

certos que de alguma forma construiriam também a festa. Aos jovens coube, durante 

boa parte dos dias, a saída para as comunidades vizinhas na busca pelas doações, 

que depois de organizadas, tornaram-se cestas leiloadas na última noite.  

Essa noite é, ao meu ver, o ápice da festa. Muito do que se faz durante os nove 

dias de festejo é pensado e dedicado à noite de encerramento. Nela é esperada a 

maior quantidade de visitantes. Para além da celebração o leilão acontece também a 

noite e o campeonato de futebol que acontece a tarde convocam mais gente, fazendo 

com que no sábado, desde o meio dia, a comunidade já esteja lotada. 

Na sexta, penúltimo dia de festejo, acompanhei André e Rejane ao Centro de 

Itapipoca. Fomos comprar algumas coisas para garantir a estrutura do último dia de 

festa, visto a maior quantidade de gente esperada. No nosso retorno, quando 

chegamos à casa de Carla encontramos ela e outras duas moradoras no preparo dos 
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frangos e patos doados para o leilão. O movimento era contínuo e a penúltima noite 

de novena passou rápido, pela pressa do desejo de festejar o encerramento.  

No sábado, logo cedo, alguns jovens já estavam no campo estruturando o 

torneio, que já é parte esperada da festa. O movimento na casa de Carla foi 

visivelmente tornando-se aos poucos mais intenso pela manhã. A cozinha estava 

lotada com as pessoas que preparando tanto as “prendas” do leilão, quanto pelas que 

se encarregavam dos quitutes a serem vendidos durante a festa. Nesse espaço, a 

maioria das ocupantes são mulheres, mas alguns homens também estão envolvidos. 

Assim é também na preparação da decoração externa ao salão.  

O altar, na última noite, foi deslocado para fora do salão e organizado junto de 

várias cadeiras locadas exclusivamente para a noite de encerramento. Foram 

estendidos pontos de luz e o cenário preparado para a celebração. Em instantes já 

era outro, dessa vez campal, no largo do salão. Paralelo a essa montagem, acontecia 

o torneio no campo e, ficava cada vez mais lotada a comunidade, transparecendo a 

festividade no sábado 25, a última noite.  

Ao longo do dia, chegavam cada vez mais pessoas, tanto para o torneio, quanto 

parentes e amigos, que foram para o encerramento da festa de Nazaré. Os que 

chegavam eram logo integrados a alguma função, abraçando o caráter coletivo de 

construção da festa. Ao fim da tarde, junto ao encerramento do torneio, abriu-se um 

momento de descanso como um convite à se preparar para a noite.  

Tendo no livreto da festa como convidados do sábado “o povo em geral”, assim 

se fez. Tempos antes do início da celebração, carros com participantes de outras 

comunidades começaram a chegar. Além desses, algumas autoridades do município 

também marcaram presença. Visitantes e moradores, davam um ar diverso à festa. 

Estes, próximo ao horário de início da celebração, já lotavam o largo do salão. 

Ocorrida a celebração pelo padre, acompanhada do coral e dos músicos, era 

chegada a hora da retirada da bandeira da festa hasteada na primeira noite. Nesse 

momento, duas senhoras foram chamadas e, após a remoção da bandeira a 

seguraram de frente ao altar. Fogos ecoavam no céu e a ladainha de Nossa Senhora 

de Nazaré era entoada pelo coral e pelos presentes, desse modo mais uma festa de 

Nossa Senhora de Nazaré chegava ao fim. 

 As cadeiras foram então realocadas e posas junto às mesas, mudando a 

paisagem rapidamente e em instantes, logo após o fim da celebração, teve início o 
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leilão. Todas as cestas básicas, patos, frangos e bolos foram postos no leilão. O 

dinheiro arrecadado é destinado à paróquia e, além de cobrir alguns custeios da festa 

do ano, é também a certeza de um financiamento para o início da próxima.  

 No início, fiquei um pouco intrigado com os altos valores dos lances, mas 

percebi que o leilão, como um momento misto de contribuição e jogo, incentivava cada 

vez mais a participação e os lances não cessavam, independente dos valores. 

Acompanhado pelos frangos e patos arrematados e degustados na hora junto de 

algumas cervejas, o leilão seguiu por algumas horas e, após a meia noite, tudo já 

havia sido leiloado.  

 O encerramento da praça após o fim da celebração é como um segundo marco 

de fechamento da festa de Nazaré. Com a finalização do leilão, os carros começaram 

a ir embora e neles, boa parte dos convidados. O público presente foi se restringindo 

cada vez mais aos moradores de Nazaré, alguns indo já em direção às suas casas, 

enquanto outros retiravam a decoração e guardavam as mesas e cadeiras no salão. 

 Depois de tudo organizado, a festa prosseguiu em outros espaços da 

comunidade. Algumas pessoas já tinham se recolhido em suas casas, mas uma outra 

parte dos moradores e convidados continuaram a festejar em um bar localizado no 

núcleo central e junto a barraca de bebidas. São reverberações da festa que 

prolongam o festejar, principalmente para quem esteve até o fim ocupado com a 

produção e realização do festejo.  

No outro dia, logo cedo, os nevoeiros tomavam as montanhas ao redor de 

Nazaré e os primeiros moradores já apareciam na casa de Carla para ajudar na 

organização de tudo. Com um caráter de balanço, os encontros do dia posterior são 

fortalecidos pela lembrança e agradecimento de mais uma festa, seguidos pelos 

desejos, vigorosamente explícitos, de bênçãos para o festejo do próximo ano.   
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3.2 – DANÇA DE SÃO GONÇALO 

 

  

 A primeira vez que estive no Sitio Veiga, já me encontrei em um ambiente 

festivo. Conheci a comunidade durante o Encontro das Comunidades Quilombolas do 

Estado do Ceará e, no decurso dos dias que seguiram o evento, ocorreram também 

múltiplas manifestações. Meu encontro com a Dança de São Gonçalo se deu durante 

o terceiro dia do encontro, quando a Comunidade anfitriã decidiu fazer uma curta 

apresentação da dança para os presentes.  

 Previamente, Seu Joaquim, mestre de cultura e puxador da dança, avisou que 

aquela não era a dança de São Gonçalo por total, era uma “simples apresentação” 

para as pessoas do evento verem a beleza e assim foi. Durante a dança, fiquei 

fascinado, principalmente com os movimentos de gira e com as cores. Mesmo com 

toda a minha admiração, ao fim Seu Joaquim logo pediu desculpas pelos “erros nos 

passos” e avisou que, “bonito mesmo, era no dia da dança”.  

 Imerso nas paisagens festivas, logo procurei mais informações sobre a dança 

e tanto Ana como Seu Joaquim me convidaram a voltar ao Veiga durante o mês de 

outubro, onde, ao fim da Semana da Consciência Negra, organizada pela 

comunidade, a dança seria realizada em sua forma completa, inclusive em caráter de 

pagamento de promessa.  

 Apresento aqui, a Dança de São Gonçalo como uma festa. Afirmo isso, com 

base nas informações que recebia e no que vi sobre a completude o que é a dança, 

que para além do ápice dos movimentos ritmados, engloba todo o período de 

preparação, com início dias antes, inclusive, com o aviso de promessas antecedentes. 

Concomitante a essa maneira, a dança hoje é, por vezes, apresentada como 

manifestação cultural relacionada a performances culturais, comentadas 

anteriormente.  

 Chegada a segunda metade de outubro, viajei novamente para Quixadá e, no 

fim da tarde, cheguei ao Veiga. Durante esse período, ocorreu a Semana da 

Consciência Negra e havia me comprometido com uma oficina sobre fotografia, que 

aconteceu em um dos dias de programação. No decorrer da semana, antes da 

realização da dança também, houve também o desfile da beleza negra, 

apresentações com os jovens e outras atividades relacionadas ao fortalecimento das 
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identidades negras e quilombola. Apesar de não me deter muito aqui sobre essa 

semana de atividades, destaco-a como uma importante realização para toda a 

comunidade, principalmente pelo caráter de espera que existe pelo fim da semana, 

que tem como o grande final a dança de São Gonçalo.  

 Logo após a oficina, aproveitei os “dias livres” no Veiga para conhecer a 

comunidade e para conversar com alguns moradores sobre a dança. Em uma primeira 

conversa com Oswaldo, parceiro de Seu Joaquim na dança, fiquei sabendo dos 

ensaios, que aconteceriam à noite, no terreiro da casa de Ana e logo, me preparei 

para acompanhar. No início da noite, as dançadeiras, residentes em outras 

comunidades próximas ao Veiga, chegaram e, depois de algumas conversas e 

gargalhadas começaram.  

O ensaio é importante, porque apesar da constância dos pares sempre há 

alguma nova dançadeira, sendo necessário assim ensaiar os passos, pois errar, 

significa voltar ao início da dança e, principalmente, enfraquecer o pagamento da 

promessa.  

 Ana me informou que, na dança, só podem participar parentes ligados 

diretamente às duas “famílias tronco” da comunidade. Dessa forma, mesmo que 

casem e saiam do núcleo central as mulheres, retornam para os ensaios e para dança 

e, para as apresentações externas à comunidade.  

 Durante a manhã do terceiro dia, visitei seu Joaquim e, partindo de uma longa 

conversa com o mestre e com sua filha Meire, que já foi dançadeira, pude conhecer 

mais sobre a história da dança de São Gonçalo do Veiga.  Destaco essa dança como 

sendo “a da comunidade”, pelo fato da variedade existente nos festejos de São 

Gonçalo espalhados por todo o país, cada um com uma estética única.  

No Ceará, além do Veiga, os festejos dedicados a São Gonçalo existem 

também em outras comunidades do campo, como na Comunidade Quilombola do 

Evaristo, em Baturité e também na região do Cariri, onde é realizada somente por 

homens e junto ao Dia de Finados. Assim, a dança aqui apresentada tem suas 

características próprias, reafirmadas e reinventadas ao longo de anos pela alegria e 

pela fé dos moradores do Sitio Veiga.  
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De acordo com Seu Joaquim a dança de São Gonçalo chegou ao Veiga junto 

com seus ancestrais, vindos do Rio Grande do Norte, mais especificamente do 

município de Pau dos Ferros, em 1906. Assim, a dança está interligada à história de 

formação do Veiga e de todos que o ocupam, há cerca de 112 anos.  

O mestre me contou que “antes”, a dança tinha um caráter exclusivo de 

pagamento de promessa, principalmente relacionada a boas colheitas. Ele comentou 

também sobre como o grupo era chamado para localidades próximas e distantes, na 

intenção de pagar a promessa a partir da dança de quem os havia convidado. Seguido 

da dança Seu Joaquim, recordou que sempre havia comidas, bebidas e muita 

diversão.  

Indagados sobre a origem da dança, Seu Joaquim e Ana me contaram que, 

houve um tempo em que muitas mulheres estavam em uma região portuária muito 

festiva. Vendo isso, São Gonçalo decidiu que animaria as mulheres através da dança 

com sua viola, e assim, pela noite, elas estariam cansadas e não ficariam pela região.  

 Longe de uma disputa por uma narrativa verdadeira ou mesmo por elementos 

que coloquem uma ou outra, achei interessante ver como algumas características e 

elementos presentes na narrativa da dança de São Gonçalo do Veiga, salvo suas 

particularidades, aparecem também em outras sobre o santo, principalmente, o fato 

da proximidade com o porto, o festejar e a viola. Esses elementos curiosamente 

estavam também presentes na narrativa do francês La Barbinais ao descrever uma 

Festa de São Gonçalo, que presenciou na Bahia em 1718 (Santos, 2003). 

 A descrição de La Barbinais também é interessante, por nos revelar como o 

festejo dedicado à São Gonçalo, um santo popular português que no Brasil também 

abraçou diversas camadas populares em sua maioria de negras e negros, eram vistas 

como uma “desordem”. Talvez por essa mesma compreensão a igreja e o estado 

tenham proibido durante anos o culto ao santo e também as festividades direcionadas 

a esse, inclusive no Rio Grande do Norte, na região próxima a Pau dos Ferros, de 

onde vieram os ancestrais de Seu Joaquim.  

 Essa relação conturbada e velada da igreja católica com o santo popular, 

também se releva no Veiga. Mesmo tendo uma capela na comunidade, a imagem do 

santo fica guardada na casa de Seu Joaquim ou de Meire, deixando explicito a falta 
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de proximidade entre a igreja católica e o culto ao santo. Em um outro trabalho 

realizado exclusivamente sobre a festa, Moreno (2014) havia notado também esse 

distanciamento e procurando a diocese da cidade de Quixadá, notou a indiferença por 

parte dos responsáveis em relação ao culto realizado na Comunidade.  

 Uma outra característica importante é o fato de a imagem do São Gonçalo do 

Veiga ser a do santo violeiro, festivo, imagem essa também utilizada em outras festas 

dedicadas a ele, inclusive em outros estados. Reratação completamente diferente das 

outras imagens de São Gonçalo presente nas igrejas católicas, onde no lugar da viola, 

o santo carrega uma bíblia e um cajado.  

 Não obstante, ademais das proibições e da própria “romanização” do santo, os 

cultos populares de São Gonçalo se reverberaram popularmente por todo o país. 

Cascudo (2001) chamou atenção para a popularidade do santo em inúmeras cidades 

e vilarejos que carregam seu nome, como também pelos festejos que, segundo o 

autor, não desapareceram no Nordeste, onde os devotos pagam promessas 

dançando e cantando as jornadas, assim como no Veiga.  

 Dias antes do dia 22 de outubro, data em que a dança foi realizada no Veiga 

em 2017, os planejamentos já tinham sido traçados e os movimentos de arrecadação 

das “esmolas” junto à comunidade e às circunvizinhas iniciados. Os alimentos 

arrecadados são utilizados no almoço coletivo, preparado no dia da dança e servido 

coletivamente durante o intervalo entre as jornadas, que ocorrem próximo ao meio-

dia. Seu Joaquim disse que, há tempos, sempre guarda um animal para ser sacrificado 

próximo ao dia da dança.  

 Mais próximo do dia do festejo, as estruturas começam a ser levantadas. 

Andando pela comunidade dias antes, notei a estrutura de palha já firme e preparada 

para a dança, em uma localização entre a casa de Seu Joaquim e a de Meire. De 

acordo com o mestre, antes a dança era realizada no terreiro, na frente de sua casa, 

e que fazia pouco tempo que a localização havia mudado para esse ponto, também 

estratégico.  

 Um dia antes na casa de Ana, preparamos e colamos as bandeirinhas usadas 

na decoração da barraca. Nesse mesmo dia a “casa” de São Gonçalo e o tambor de 

Seu Joaquim também foram decorados. Esses dois elementos ficam guardados e são 
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expostos somente durante as apresentações, assim, depois de decorados, eles foram 

guardados e apanhados horas antes do começo da dança.  

 Ao final da tarde, eu Ana e mais um grupo de jovens decoramos a estrutura 

onde a dança foi realizada. Bandeira do Veiga bem no alto, pequenas bandeiras 

coloridas, um lindo estandarte da comunidade, tecidos nas cores verde, amarelo, 

vermelho e preto, altar em seu lugar e bancos dispostos nas laterais. Depois de alguns 

cafés e muitas conversas, tudo estava montado, o cenário onde acontece a dança era 

multicolorido e convidativo. Logo à frente, foi montada uma outra estrutura para a 

venda de bebidas e comidas. Depois de tudo pronto, a noite passou rápido e ficamos 

na ansiedade pelo domingo, ou melhor, pela dança.  

 No domingo pela manhã, bem cedo, já era possível ouvir pessoas na casa de 

Ana. As carnes do almoço são dos animais sacrificados ao amanhecer, na ocasião, 

um grande suíno, abatido antes de eu acordar. Com o passar das horas, o movimento 

na casa foi aumentando e as dançadeiras chegavam buscando suas faixas.om a 

chegada das dançadeiras que não moram no Veiga, tudo já estava quase pronto.  

 Às 9h00 da manhã, vindo do “alto” da comunidade, caminho que se estende 

desde a casa de Ana até a estrutura montada, o cortejo da Dança de São Gonçalo 

teve início. São sete pares, composto por 12 dançadeiras e 2 tocadores. Cada par 

significa uma “parea”, que são divididas em dois partidos, representados pelas cores 

rosa e azul das faixas postas sobre as lindas roupas brancas que parecem sempre 

mais alvas em contraste com as cores ocre alaranjadas do chão do Veiga.  

 As dançadeiras seguiam descalças, conduzidas pelas guias, as primeiras, que 

estão logo depois dos dois tocadores, um com um tambor pequeno e outro com uma 

viola, participaram da dança que assisti Seu Joaquim, Oswaldo, Ana, Taynara, 

Rosimeire, Bruna, Graciele, Terezinha e Celene. 

 Além dos tocadores e das dançadeiras, outra figura muito importante no cortejo 

é a criança que vai à frente de todos. É ela quem carrega São Gonçalo em sua “casa”, 

com sua viola, abrindo caminho para a dança acontecer, acompanhado dos cantos de 

anunciação de todo o grupo de fiéis que, o seguiam no caminho em direção à estrutura 

onde outros fiéis, entre convidados e curiosos, já esperavam.  
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 Na chegada, São Gonçalo foi posto no altar de frente para todos e, sem muita 

espera, Seu Joaquim, no ritmo de suas batidas, convidou seu “parea” e as 

dançadeiras ao início das jornadas. Ao todo, são seis, as quais todos os participantes 

do grupo devem realizar. Elas são executadas a partir dos passos giratórios 

entrelaçados entre si, realizados pelas dançadeiras e os puxadores, ao mesmo tempo 

que também ecoavam os cantos.  

 As músicas eram como uma colcha de retalhos bem costurada, com partes em 

plena harmonia, envolvendo tanto trechos de agradecimento à São Gonçalo e outros 

santos, como trechos descrevendo as narrativas históricas do Veiga. A chegada à 

comunidade por uma longa caminhada, o pedido de licença para a dança, o chamado 

pela atenção na realização e o papel da roupa branca das lavadeiras que são 

chamadas à cachoeira ao fim, são elementos presentes nos cantos, repetidos ao 

longo de todas as jornadas, representadas por sementes de milho, depositadas no 

bolso de Seu Joaquim a cada vez que uma era finalizada.  

 Durante o intervalo de cada jornada, as dançadeiras e puxadores aproveitavam 

para tomar algo e conversar com os presentes, que prestigiar a apresentação e São 

Gonçalo. A cada fim de jornada, mais pessoas pareciam estar presentes e as 

conversas eram interrompidas apenas pela chamada de Seu Joaquim, anunciando o 

começo de uma outra jornada. Seguiu assim até próximo de meio-dia, quando o 

almoço coletivo, servido na casa de Meire foi anunciado.  

 Depois de todos servidos e um tempo passado do almoço, Seu Joaquim 

retornou as chamadas para a continuidade das jornadas. São 12, e é necessário que 

sejam tiradas no tempo certo, para que os fiéis presentes possam anunciar outras 

promessas e novas jornadas adicionadas. Então, logo após o intervalo, o grupo já 

estava de volta à estrutura para dar início a um outro período de retirada de jornadas, 

dessa vez, à tarde.  

 Os cantos continuaram pela tarde, seguindo as batidas do tamborzinho do 

mestre Joaquim e da viola de Osvaldo. Os movimentos de gira também seguiram, os 

vestidos brancos das dançadeiras giravam, seguindo os passos dos pés descalços de 

todas no chão do Veiga.  
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 Já próximo ao pôr do sol, passos diferentes dos executados até então nas 

jornadas anunciavam o encerramento da dança. Os puxadores e as dançadeiras 

realizaram uma volta ao redor da estrutura, cruzaram por fora e agradeceram à São 

Gonçalo na volta, uma de cada vez, como quem fecha um ciclo. Mais longas do que 

todas as demais reverências feitas ao santo durante as jornadas, passadas, as últimas 

são as de oração e agradecimento pessoal. 

 Era o fim de uma celebração. Pelo menos é o que a dança de São Gonçalo me 

pareceu ser, uma celebração, que, para além dos pedidos e agradecimentos de cada 

um presente, agrega moradores e visitantes, convidando todos a festejar junto com o 

santo, que também convida a partir de sua viola e cores. É a celebração da 

comunidade negra, que vê em si a reafirmação dos seus “antigos”, os que os 

trouxeram, celebrando também a transformação e a mudança a cada nova dança.  

 É a reafirmação constante dos “negros do Veiga”, da fé das pessoas para o 

santo festivo que, reverbera a dança como elemento de comunhão e parece alertar 

para a estreita relação entre festejar e comungar fé. 
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4 – VISLUMBRES VISUAIS FESTIVOS  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Desde o início dessa pesquisa, tive a intenção de construir esse trabalho por e 

a partir da multiplicidade. Particularmente para mim é através primariamente do 

pensamento e reflexão sobre o múltiplo que nos permitimos conhecer os outros, 

outras histórias, outras possibilidades de ser/estar, outros discursos e 

consequentemente, nessa relação de descoberta puramente dialética, conhecer mais 

a nós mesmos, particularmente aqui, me conhecer. 

 A pesquisa, parece ser realmente um caminho sem volta para aqueles que se 

fazem curiosos e atentos, tentando um outro caminho possível a partir de múltiplas 

interlocuções que levam muitas vezes ao desconhecido. E, talvez seja isso que eu 

tenha encontrado durante boa parte da elaboração dessa pesquisa e 

consequentemente desse trabalho, o desconhecido, que deve e tem de ser “revelado”, 

falado, dito por mim e por tantos outros que por tantas faltas querem entre tantas 

coisas também outras geografias a partir de outros espaços e consequentemente 

outras paisagens.  

 O Brasil reconhecido por sua mistura e mesmo por seu famoso processo de 

miscigenação, recaído sobre sua formação sociocultural, tem em verdade parcelas 

significativas de negações, apagamentos e mesmo ressignificações brandas que 

mascaram, não nos deixam ver – o outro – e assim, consequentemente, tampouco se 

interessar por quem são, como os são e menos ainda como estão.  

 Nesse grande território a grande ironia é que – os outros –, não são, ao 

contrário do que afirmam, uma minoria. Assim, essa grande pátria tem uma 

responsabilidade imensa sobre sua identidade de terra afro indígena atlântica, assim 

como, sobre todos os seus moradores que em uma possibilidade de devir brasileiro 

se encaixam quase que todos nessa categoria de – afro indígenas – silenciados e por 

muitas vezes como resultado, desconhecidos de si.  

 Esse trabalho foi realizado no estado do Ceará, mas trata de uma realidade 

nacional de negação de uma multidão que através de processos subversivos múltiplos 

reinventam a todo momento sua cultura, suas festas, seus cantos, com uma estética 

própria, uma estética negra.  

 É lógico que a fuga do padrão, inclusive estético, tende a um julgamento e 

quase que consequentemente a uma exclusão e é assim a partir desse processo que 
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ao longo dos tempos passamos por diversas investidas de silenciamento. Nessa 

comunicação, particularmente através das festas negras, conclui como o Ceará 

cumpriu mesmo que de forma falha seu papel nas políticas brasileiras de 

branqueamento, como também de modernidade.  

 O adjetivo – pretos - não faz parte da Igreja do Rosário no Ceará, assim como 

não se fala desse espaço como um território e possível patrimônio de memória negra 

construído através de inúmeros festejos realizados em seu largo. Esse esquecimento 

é criado assim como foi a negação sobre o direito a memória, ao reconhecimento e 

ao orgulho. Esse trabalho é por menor que pareça ser a abertura para um novo olhar 

sobre o estado e sua construção através de uma memória una. Outros virão, cada vez 

mais contestadores.  

 Contestadores como são as mais de 80 Comunidades Quilombolas existentes 

no estado que em um front de batalha real principalmente junto aos latifundiários, 

continuam a se reconhecer e reivindicar sabiamente seus direitos negados durante os 

muitos anos de não reconhecimento. No Brasil, o programa federal que veio 

reconhecer de forma concreta e séria esses territórios data de 2003, pouco tempo 

para dar conta de tanta coisa. Ainda assim é visível o crescimento das comunidades 

como resultado do avanço também das politicas de reconhecimento interligadas a 

inúmeras outras de igualdade racial.  

Ao longo desses dois anos junto as festas realizadas no Veiga e também em 

Nazaré, essas interligadas de alguma forma, as paisagens fantasmas do centro de 

Fortaleza, pude perceber que a festa tem um caráter mais complexo do que 

imaginava, apresentando-se como um campo onde inúmeras situações estão 

paralelamente em ação sendo impossível, ainda que por vezes, executável, 

denominar e mesmo apontar situações fixas, mais ainda, com relação a culturas 

extremamente complexas, ricas em si e distantes em realidade de muitos das 

catalogações existentes.  

Realizado metodologicamente a partir de uma autobiogeografia, esse trabalho 

é também a tentativa para novas aberturas do fazer ciência geográfica, aproximando-

se verdadeiramente da Geografia que me encanta ligada a geograficidade de Dardel, 

a geografia do que se vive e se vê mesmo que seja aqui particularmente através dos 

filtros das performatividades culturais. 
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 É também um chamado a Geografia pela visualidade, a uma ligação mais 

estreita entre as ciências e as imagens, respeitando seu caráter multifacetado que 

ocupa concomitantemente a posição de documento, material artístico, material de 

pesquisa, patrimônio visual ou mesmo memória a ser guardada, afinal, para além das 

todas aqui já citadas a imagem tem a função também politica de um direito a 

visualidade, a representatividade. E para tanto, é necessária a imagem ciente do 

adiantamento de seu discurso.  

 Por fim, esse trabalho é um alerta a Geografia e mesmo para as ciências e 

academias como um todo, para uma atenção ao racismo. Assim como outras formas 

de opressão o este deve ser a todo instante combatido, principalmente por conta de 

seu caráter muitas vezes macio e silencioso, da mesma forma como a branquitude, o 

eurocentrismo e tantas outras denominações padrões devem ser a todo instante alvos 

de reflexões, questionamentos e combates. 

 Me fortaleço junto a cultura afro-brasileira. Saúdo todos os que vieram antes.  

Sigo firme pela sapiência de um Brasil e um Ceará negro/indígena rico descoberto e 

cada vez mais ciente de si entre avanços e retrocessos. Pelas comunidades 

quilombolas, pelas memórias e patrimônios negros e populares urgentes. Pelo 

fortalecimento da implementação da lei 10.639. Sou eu e também são muitos. Essa é 

a minha contribuição.  
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