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J. Gomes*

Tem sementes de cultura
na roça da cantoria
tem frutos de poesia
no chão da literatura
tem muita desenvoltura
na arte dos escritores,
músicos e compositores,
dançarinos, vocalistas,
maestros, instrumentistas,
veteranos ou amadores

Tem poesia e humor
na arte do calungueiro
na batida do pandeiro
no verso do embolador
tem arte de pescador
no manzuá do artesão
tem doutrina no sermão
do vigário em sua missa
quando ele prega justiça
igualdade e conversão

Tem a quadrilha junina
no mês que o povo festeja
tem a música sertaneja
cantoria nordestina
tem a arte campesina
nas residências rurais
devoções e rituais
cultos, doutrinas, louvores
não podem tantos valores
serem deixados pra trás

Em toda casa alpendrada
há um pedaço da história
uma parte da memória
que deve ser registrada
em cada pau de jangada
encontrado por aí
cada conchinha daqui
levada pra outra parte
traduz a vida e a arte
do povo de Icapuí

ICAPUÍ TEM
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no baião do sanfoneiro
crendice de-pai-de-santo
oração contra quebranto
nas preces do curandeiro

Tem arte da conquista
nos movimentos do atleta
tem a crônica do poeta
na voz do radialista
o dom nutricionista
na culinária local
tem dança tradicional
no pastoril desta terra
no forró de-pé-de-serra
no cortejo teatral



INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 
1988, em seu artigo 216, define 
como Patrimônio Cultural
“os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: I) a forma 
de expressão; II) os modos de 
criar e fazer viver; III) as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV) as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços 
destinados às manifestações 

(...) A cultura dever ser considerada como o 
conjunto dos traços distintivos, espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam 
uma sociedade ou um grupo social e que abrange, 
além das artes e das letras, os modos de vida, as 
maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, 
as tradições e as crenças....
(...) A cultura se encontra no centro dos debates 
contemporâneos sobre a identidade, a coesão 
social e o desenvolvimento de uma economia 
fundada no saber.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL
31ª Conferência Geral da UNESCO, Paris, 2001.

artístico-culturais e V) os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e 
científico” (IPHAN, 2003).
Enfim, tudo que sustenta e representa 
a vida de uma população. A 
Constituição deixa clara a intrínseca 
relação entre a cultura e a natureza 
quando define como patrimônio 
cultural os sítios de valor ecológico, 
tanto por seu papel na satisfação 

das necessidades humanas (habitat), 
quanto por sua influência na forma 
de viver da população (hábitos). 
“A cultura é condicionada por seu 
ambiente”(LEFF, 2001) e ao mesmo 
tempo transforma a natureza à 
sua volta. Assim, cada população 
carrega traços culturais impregnados 
pelas características de seu ambiente 
(em constante  transformação) e, 
da mesma maneira, ela pensa, age 
e molda o ambiente à sua volta, 

Igreja Jesus, Maria e José - Melancias de Cima

MEMÓRIAS DE     ICAPUÍ MEMÓRIAS DE     ICAPUÍ

08 09



manifestações populares como 
o pastoril, o papangu e diversas 
festas religiosas. Esta constatação 
fez com que o pesquisador Carlos 
Delphim, contratado pelo SHPAN, 
em 1990, para pensar estratégias de 
preservação do patrimônio natural do 
Ceará, propusesse em seu relatório 
técnico que Icapuí solicitasse o 
tombamento nacional do município, 
nos níveis estadual e municipal, numa 
proposta de preservação integrada 
e conjunta de seu patrimônio. 
Se não se tomar o cuidado necessário 
para incentivar a preservação e 
a promoção desse patrimônio, 
talvez sobre muito pouco para as 
futuras gerações. Nesse sentido, 
o tombamento e a implantação 
de unidades de conservação 
podem ser importantes estratégias.
Estudo realizado junto à população 
mostrou a percepção da sociedade 
icapuiense sobre a conservação 
do patrimônio cultural do 
município, incluindo  construções  
e locais de valor histórico, 
arquitetônico e paisagístico e 
manifestações culturais diversas.

a partir de valores culturalmente 
estabelecidos ao longo de sua 
história. A palavra “patrimônio” 
revela um herdeiro, que pode 
ser uma pessoa, um município 
ou mesmo toda a humanidade. 
Segundo documento da UNESCO 
de 1997: “Patrimônio é o legado que 
recebemos do passado, que vivemos 
no presente e que transmitimos às 
gerações futuras. Nosso patrimônio 
cultural e natural é uma fonte 
insubstituível de vida e inspiração, 
nossa pedra de toque, nosso ponto 
de referência, nossa identidade”.
Conforme a sabedoria tupi, as 
palavras carregam 
poder em si, 
refletindo e constru-
indo significados, 
influenciando a vida 
de quem as usa.
A palavra Icapuí 
é uma corruptela 
de igara-puí, 
que significa 
coisa ligeira.
Posteriormente, foi 
adaptada para canoa 
veloz. Sua origem 
e seu significado 
nos apontam dois 
traços da cultura de 
seu povo. Primeiro, à semelhança 
da maioria dos municípios rurais 
do Brasil, a influência da cultura 
indígena na formação da vida em 
sociedade; segundo, a importância 
da pesca e do mar na satisfação 
das necessidades de sua população 
e na constituição da cultura local.
Antes da chegada dos europeus à 
região, ali viviam, dentre outros 
povos, os Pitiguara  e os Tabajara 
do grupo Tupinambá. A cultura 

indígena não só tem forte influência 
na pesca artesanal, mas também 
na agricultura da mandioca, na 
construção das casas de palha, no 
artesanato, no conhecimento de 
remédios naturais, na nomeação 
das coisas, na interpretação  dos 
fenômenos naturais, na organização 
social e em diversos hábitos, 
como dormir em rede. Enfim, em 
diferentes fatores que permeiam a 
vida das comunidades tradicionais 
da zona costeira cearense.
 Estas comunidades são chamadas de 
tradicionais porque desenvolveram 
tradições tanto no uso e ocupação 

de seu território, 
como em sua 
organização social 
e representação 
simbólica da vida 
e dos fenômenos 
naturais. Desta 
forma, seu modo 
de vida, sua forma 
de reconhecer 
limites e recur-
sos naturais, 
bem como as 
estratégias e 
i n s t r u m e n t o s 
u t i l i z a d o s 
para o uso dos 

mesmos, carregam traços de um 
passado distante e constituem a 
matriz da cultura deste povo que, 
fundado em relações sociais de 
forte caráter de solidariedade, tende 
a manter em equilíbrio a relação 
sociedade/natureza no litoral.
A maioria dos 32 núcleos 
populacionais do município 
encontra-se na região próxima ao 
mar. Boa parte dos pratos típicos são 
feitos a partir de produtos marinhos. 

Icapuí possui um patrimônio 
cultural inestimável, com valor não 
só para seu povo, mas certamente 
para todo o Brasil e, talvez, para 
toda a humanidade, com seus 
atributos naturais, notadamente suas 
paisagens costeiras formadas por 
falésias coloridas, campos de dunas, 
manguezais, matas de tabuleiro, 
carnaubais e coqueirais; com sua 
importância histórica na formação 
do Brasil, onde pela primeira vez 
os europeus tiveram contato com 
os índios e com esta terra; com 
sua riqueza cultural, manifestada 
na antiga arquitetura das casas 
de alpendre; no conhecimento 
tradicional de suas comunidades; 
na pesca artesanal; na agricultura 
familiar; numa grande variedade 
de pratos típicos como o peixe 
amoquenhado e o chibé, e em muitas Rejiane Dantas, labirinteira - Icapuí /sede

Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Ibicuitaba
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 Patrimônio
é o legado que recebemos 

do passado, que vivemos no 
presente e que transmitimos 

às gerações
futuras. Nosso patrimônio 
cultural e natural é uma 

fonte insubstituível de vida
e inspiração, nossa pedra de 

toque, nosso ponto
de referência,

nossa identidade.
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O TEMPO
DA MEMÓRIA

Leinad Carbogim*

Essa publicação visa apresentar a linha 
da vida  e o inventário participativo 
do patrimônio da cultura material 
e imaterial das 32 comunidades  de 
Icapuí, que se empenharam em narrar 
a sua história, sistematizando-a e 
socializando-a a fim de que as novas 
gerações dela  se apropriem e, ao mesmo 
tempo, possam transformá-la em fator de 
mobilização e desenvolvimento social.
É fruto da demanda das próprias 
comunidades a partir do momento em que
a Fundação Brasil Cidadão, através do 
Programa “Teia da Sustentabilidade”, 
iniciou o processo de  identificação e 
publicação do patrimônio de Icapuí 
ligado à sua biodiversidade. Realizar 
o inventário do patrimônio da cultura 
material e imaterial e construir as linhas 

da vida dessas comunidades foram 
formas de mobilização social,  cujo 
resultado  gerou subsídios  que podem 
ser transformados em propostas 
ou projetos. Além disso, espera-
se  que esses projetos valorizem as 
experiências, os saberes, os costumes, 
as habilidades para o trabalho, as lutas 
e demandas da própria população. 
Todo esforço foi voltado para 
que as comunidades pudessem 
reconstruir, organizar e socializar 
suas memórias e suas histórias e 
que isso se constituisse em ponto de 
partida para sua própria mobilização.
E, como afirmaram Bernardo 
Toro e Nísia  Werneck, 
“Mobilizar é convocar vontades.
Convocar vontades significa convocar 
discursos, decisões e ações no 
sentido de um objetivo comum, 
para um ato de paixão, para uma 
escolha que contamina o cotidiano”.
Surgiram, então, a partir daí o 
projeto “Memória Viva”, com o 
apoio da UNESCO, e o  projeto 
“Memórias da Cultura”, apoiado pela 
BrazilFoundation. Esses projetos 
possibilitaram a capacitação de nossos 
agentes culturais através da Fundação 
Casagrande Museu do Homem Kariri e 
do Museu da Pessoa, que nos repassaram 

Todo esforço foi voltado 
para que as comunidades 

pudessem reconstruir, 
organizar e socializar suas 
memórias e suas histórias 
e que isso fosse também 
ponto de partida para sua 

própria mobilização.

agora  apresentamos no presente livro.
Esse trabalho é recheado de narrativas 
pessoais, com muita riqueza de 
detalhes, como era o nosso objetivo, 
apesar da simplicidade  e,  sobretudo  
por isso, pode ser também um 
exemplo do caminho a seguir para 
replicá-lo em qualquer comunidade. 
Pode ainda ser um instrumento de 
mudança, pois o impacto social causado 
na maioria das comunidades em que 
foi aplicado comprovou sua eficácia.
Fazem parte também dessa edição 

as reflexões sobre   
Memória e Poder,  
de Mário Chagas , 
e as  contribuições 
metodológicas de 
Karen Worcman, do 
Museu da Pessoa.
O texto de André 
Nogueira relata 
como a replicação 
da metodologia 

participativa foi positiva para a 
comunidade do Titanzinho, em Fortaleza, 
na busca de sua identidade cultural.
Com a publicação dessas experiências, 
a Fundação Brasil Cidadão espera 
dar a sua contribuição para que as 
comunidades  cearenses, através 
da redescoberta  de sua identidade 
cultural, possam se transformar em 
importantes agentes de mudança social.

metodologias participativas tanto 
para a realização dos 32 inventários 
participativos do patrimônio de sua 
cultura material e imaterial quanto para 
a construção da linha da vida das 32 
comunidades de Icapuí.  A Fundação 
Brasil Cidadão, como Polo de Memória 
do Ceará, reuniu com o apoio do 
Museu da Pessoa várias entidades que 
desenvolvem iniciativas de memória 
e de museologia social, ampliando 
e aprofundando o debate sobre a 
construção coletiva de um projeto 
de “Memória e 
História de Icapuí”. 
Nessa publicação 
contamos com o 
apoio do IBRAM, 
visto fazermos parte 
da Rede dos  Pontos 
de Memória do 
IBRAM, iniciativa 
que tem o objetivo 
de fortalecer as 
inciativas de museologia social. No 
seminário “Resgatando Histórias e 
Memórias de Icapuí”, em março de 
2013,  que reuniu as 32 comunidades, 
além do Museu da Pessoa e IBRAM, 
do Museu do Estado do Ceará,  da 
Rede Cearense de Museologia Social, 
entre outras,  foram apresentados 
e legitimados  os resultados pelas 
comunidades presentes, os quais 

* Maria Leinad Vasconcelos Carbogim - Socióloga e diretora da Fundação Brasil Cidadão

Célia Maria Bezerra Braga/Maria José Bezerra - Peroba



MUSEU DA PESSOA
E AS PESSOAS

DE ICAPUÍ: UMA 
METODOLOGIA
DE ENCONTRO

Karen Worcman*

O Museu da Pessoa foi fundado em 
1991 com o objetivo de registrar, 
preservar e disseminar histórias 
de vida de toda e qualquer pessoa 
da sociedade. Desde o início 
entendíamos que criar um museu 
voltado  para preservar e valorizar 
histórias de vida significava atuar 
para democratizar a produção de 
narrativas históricas em nossa 
sociedade. Tínhamos como premissa 
a idéia de que a memória – tanto 
a individual quanto a coletiva- 
constituem a base a partir da qual 
os indivíduos e os grupos sociais 
organizam a realidade em que vivem.
Nosso esforço inicial foi o de criar 

oportunidades para 
registrar novas vozes 
na História. Naquele 
momento, a internet e 
todas as ferramentas de 
produção de conteúdo 
digital que vieram a 
surgir nos últimos 20 
anos ainda não haviam 
se popularizado.  Então 
desenvolvemos projetos 
temáticos, cabines 
itinerantes de vídeo e 
fomos um dos primeiros 
sites colaborativos na 
internet.  
Com o passar do tempo, 
percebemos que era 
necessário incluir mais 
do que novas narrativas 
no conjunto de memórias 
que estávamos reunindo. 
Passamos a atuar, então, 
para ampliar o conjunto 
daqueles que pudessem 
se tornar também 
produtores de memória. 
Voltamos nossos esforços 
para a escola pública e, 
durante os últimos 10 
anos, trabalhamos com 
professores e alunos do 
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ensino fundamental para que estes se 
tornassem os autores das memórias 
das pessoas de suas comunidades.
Em 2005 percebemos uma grande 
transformação no Brasil. Grupos 
comunitários e instituições das mais 
diversas naturezas mobilizavam- se 
para registrar suas próprias histórias.  
Em conjunto com outras instituições, 
começamos a organizar uma rede 
de Memória-Brasil Memória em 
Rede-que contribuísse para conectar 
diferentes organizações sociais de 
várias regiões do país. Dois anos 
depois, com o apoio do MINC, 
tornamo-nos um Pontão de Memória 

com o objetivo de disseminar nossa 
metodologia para pontos de cultura e 
organizações sociais de todo o país.
Por meio de um edital nacional 
constituímos 10 polos regionais 
de memória (Amazônia, Ceará, 
Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e São Paulo) que, por 
sua vez,  articularam organizações 
de suas regiões para que, juntos, 
construíssem a história de suas 
comunidades. 
Neste  contexto é que a Fundação 
Brasil Cidadão tornou-se um polo 
regional de memória e, uma vez 

O Museu da Pessoa foi fundado em 1991    com o objetivo de registrar, preservar 
e disseminar histórias de vida de toda e    qualquer pessoa da sociedade.

em contato com essa metodologia, 
mobilizou outras  organizações 
(Fundação Casa    Grande - Nova  
Olinda no  Cariri,    Associação  
Moradores do Titanzinho,  
Associação de Turismo Meio 
Ambiente e Cultura da Ponta Grossa 
- Icapuí;  Grupo Flor do Sol de Teatro 
de Rua; Grupo Teatral Cervantes do 
Brasil), além de envolver diretamente 
todas as comunidades de Icapuí.
A metodologia utilizada pela 
Fundação Brasil Cidadão é uma 
releitura do que denominamos 
tecnologia social de memória, 
composta por um conjunto de 

conceitos, princípios e práticas 
que permitem a públicos variados 
se apropriarem da metodologia de 
registro e produção de suas histórias. 
Esta tecnologia resulta de uma 
sistematização dos trabalhos de 
pesquisa realizados pelo Museu 
da Pessoa ao longo de 15 anos. 
O processo inclui três etapas 
fundamentais: Construir, Organizar 
e Socializar histórias. O percurso 
começa da história individual e, 
na medida em que as narrativas 
se entrelaçam,  transforma-se, 
paulatinamente, em uma história 
coletiva. Por sua vez, a história do 
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grupo faz parte de uma rede mais 
ampla que se integra a outra mais 
ampla e assim se vai compondo a 
teia de memórias que revestem nossa 
sociedade.
Para que estas etapas sejam 
construídas de forma coletiva é 
fundamental que o grupo encontre 
um sentido comum em olhar para 
seu passado. O passo mais simples e 
fundamental para que esta estratégia 
dê certo é garantir que as pessoas 
vivenciem e compartilhem suas 
histórias.  Estimular as pessoas para 
que ouçam e sejam ouvidas parece 
uma dica muito simples, mas é algo 
que ocorre muito mais raramente do 
que podemos imaginar. 
Quando o grupo está mobilizado, 
inicia-se a etapa de “Construir 
histórias”. A construção de uma 
linha do tempo, individual e 
coletiva, é uma das estratégias mais 
eficazes que se pode utilizar, pois 
é uma ação que permite que cada 
pessoa perceba o quão importante é 
fazer escolhas, atribuir significados 
e negociar o que se deve  deixar 
registrado. Além da linha do tempo, 
as pessoas podem compartilhar suas 
memórias por meio de um círculo de 
histórias, onde são compartilhadas 
e comentadas pelo grupo. Por fim, 
chegamos à entrevista , a essência 
de toda metodologia. Na entrevista 
cria-se um verdadeiro momento 
de troca entre seres humanos. O 
entrevistado e o entrevistador 
criam uma nova narrativa em um 
verdadeiro processo de co-autoria. 
Este momento de criação dá gênese 

a narrativas de vida  riquíssimas que, 
se não provocadas, se perderiam 
com o passar do tempo e a troca de 
gerações. 
Na etapa seguinte “Organizar 
histórias”,  trata-se o conteúdo. O 
objetivo é permitir que as narrativas 
possam ser utilizadas e reutilizadas 
pela própria comunidade. O 
conjunto de conteúdos produzidos 
e organizados resulta em um acervo 
que constitui o patrimônio daquela 
comunidade. É, a meu ver, quase que 
o coração que dá identidade e coesão 
àquele grupo. 
Para fechar o ciclo do fazer histórico 
é fundamental “Socializar histórias”. 
Tornar as histórias narradas 
conhecidas e valorizadas pelo grupo 
e pela sociedade é uma estratégia 
fundamental para contribuir com o 
desenvolvimento social e cultural 
daquele grupo. 
As linhas da vida das comunidades 
de Icapuí possuem de certa forma 
todo o processo acima descrito. 
Foram construídas  a partir do 
estímulo inicial, que foi a formação 
de um pequeno grupo de jovens 
da comunidade. Mas tornaram-
se resultado de inúmeros autores 
a partir do envolvimento direto 
de mobilizadores locais e da 
participação de moradores das 32 
comunidades de Icapuí. Em um 
processo altamente dinâmico, a 
metodologia permitiu a construção 
de retratos de história  feitos com e 
pelas próprias comunidades. 
É com muita emoção e orgulho 
que reconheço nossa contribuição 

para este processo. Mas é com 
muito mais emoção ainda que 
reconheço como ele foi  recriado, 
dando gênese a um processo 
ainda mais original e autêntico. 
Acredito sinceramente que 
todo método existe para ser 
reinventado, sem nunca se tornar 
repetitivo. E, neste sentido, não 
é à toa que a Fundação Brasil 
Cidadão denomina as linhas do 
tempo das comunidades de linhas 
da vida. Pois é do tempo vivido 
por cada pessoa de cada uma das 
comunidades é que nasce, nasceu 
e nascerá a vida que dá calor à 
Icapuí.

O processo inclui três 
etapas fundamentais: 
Construir, Organizar 
e Socializar histórias. 
O percurso começa 
da história individual 
e, na medida em 
que as narrativas 
se entrelaçam,  
transforma-se, 
paulatinamente,
em uma história 
coletiva.
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MEMÓRIA E PODER:
CONTRIBUIÇÃO 
PARA A TEORIA 

E A PRÁTICA NOS 
ECOMUSEUS

Mário Chagas*

Os agentes museais confrontam-
se sistematicamente com dois 
movimentos de memória: um que se 
dirige ao passado e lá se cristaliza - 
como lembrança que aliena e evade 
o sujeito de si e do seu tempo, 
lembrança reificada e saturada de si 
mesma e por isso sem possibilidade 
de criação e inovação – e outro que 
se orienta para o presente.
Dirigir-se ao passado, sem nenhuma 
perspectiva de mudança, implica a 
comemoração da ordem estabelecida, 
a afirmação da ordem jurídica, dos 
valores culturais dados, da verdade 
científica imposta. Orientar-se para 
o presente implica a operação com 
uma espécie de contramemória, que 
articula-se com a vida e se instala, 
como diria Nietzsche, “no limiar 
do instante, esquecendo todos os 
passados.” Segundo o autor de 
“Da utilidade e desvantagem da 
história para a vida” (1999: p.273), 
aquele que não for capaz desses 
esquecimentos não conseguirá 
manter-se concentrado num ponto 
como uma deusa de vitória e “nunca 
saberá o que é felicidade e, pior 
ainda, nunca fará algo que torne os 
outros felizes.” Um homem que não 
pudesse mais esquecer, perderia a 
própria humanidade e em seguida 
o poder de agir. O confronto entre 
esses dois movimentos mantém 
a dinâmica da vida. A vitória do 
primeiro sobre o segundo configura-
se como a perda da utopia, a perda 
dos sonhos ou a “perda do tesouro” a 
que se refere Hannah Arendt:

Entre a memória 
do poder e o 
poder da memória

      Penso na moda “retrô” 
atualmente em voga. Que vem a 
ser esta moda? Quer dizer que se 
descobrem certas raízes ou que se 
querem esquecer as dificuldades 
do presente?
Jacques Le Goff

A história das revoluções - do 
verão de 1776, na Filadélfia, e 

do verão de 1789, em Paris, ao 
outono de 1956, em Budapeste 
- que decifraram politicamente 

a estória mais recôndita da 
idade moderna, poderia ser 

narrada alegoricamente como 
a lenda de um antigo tesouro, 

que, sob as circunstâncias mais 
várias, surge de modo abrupto 

e inesperado, para de novo 
desaparecer qual fogo-fátuo, sob 
diferentes condições misteriosas. 

(...) A perda, talvez inevitável 
em termos de realidade política, 

consumou-se, de qualquer modo, 
pelo olvido, por um lapso de 
memória que acometeu não 
apenas os herdeiros como, 

de certa forma, os atores, as 
testemunhas, aqueles que por 
um fugaz momento retiveram 
o tesouro nas palmas de suas 

mãos; em suma os próprios 
vivos.

(1992:30-1)
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Às instituições de memória, e de 
modo particular aos museus, é 
freqüentemente atribuída a função 
de casas de guarda do tesouro. Mas, 
se o tesouro foi perdido o que elas 
guardam? E se guardam de fato um 
tesouro, que tesouro é esse?
Nos museus normalmente estão 
guardados os testemunhos 
materiais de determinados períodos 
históricos. No entanto, a estes 
testemunhos materiais (alguns 
com valor de mercado) associam-
se valores simbólicos e espirituais 
de diferentes matizes. Assim, o 
tesouro guardado nos museus não 
está necessariamente relacionado 
a valores monetários. Esse tesouro 
museológico, apenas aparentemente 
reside nas coisas, uma vez que as 
coisas estão despidas de valor em 
si. O que está em jogo é a tentativa 
de construção de uma tradição que 
possa vincular o presente ao passado 
(e quem sabe, por uma vereda de 
memória insubmissa, o passado ao 
presente?). Em outros termos: se o 
museu pode, por um lado, significar 
que o tesouro foi perdido e ali está 
apenas o seu duplo, sem potência e 
sem vida; por outro, pode também 
lembrar que o tesouro existiu, que 
ele já esteve nas mãos dos vivos e 
que pode reaparecer abruptamente, 
permitindo que o sentido da vida 
seja reapropriado.
Pensado por essa estrada, o museu 
(despido também de valor em si) 
é um campo onde encontram-se 
os dois movimentos de memória e 
desde o nascedouro está marcado 
com os germes da contradição e do 
jogo das múltiplas oposições.

dos museus celebrativos da memória 
do poder decorre da vontade política 
de indivíduos e grupos e representa 
a concretização de determinados 
interesses. Os museus celebrativos 
da memória do poder - ainda que 
tenham tido origem, em termos 
de modelo, nos séculos XVIII e 
XIX - continuaram sobrevivendo 
e multiplicaram-se durante todo o 
século XX. Aqui não se está falando 
de instituições perdidas na poeira 
do tempo; ao contrário, a referência 
incide em modelos museológicos 
que, superando as previsões 
apocalípticas de alguns especialistas, 
sobrevivem e continuam ditando 
regras.
Para estes museus, a celebração do 
passado (recente ou remoto) é a 
pedra de toque. O culto à saudade, 
aos acervos valiosos e gloriosos 
é o fundamental. Eles tendem a 
se constituir em espaços pouco 
democráticos, onde prevalece o 
argumento de autoridade, onde o 
que importa é celebrar o poder ou 
o predomínio de um grupo social, 
étnico, religioso ou econômico sobre 
os outros grupos. Os objetos (seres e 
coisas), para os que alimentam estes 
modelos, são coágulos de poder 
e indicadores de prestígio social. 
Distanciados da idéia de documento, 
eles querem apenas monumentos. 
O poder, por seu turno, nestas 
instituições, é concebido como 
alguma coisa que tem locus próprio, 
vida independente e está concentrado 
em indivíduos, instituições ou grupos
sociais. Essa concepção está distante 
daquela enunciada por Foucault:

O vocábulo museu, como se sabe, 
tem origem na Grécia, no Templo 
das Musas (Museión). As musas, 
por seu turno, foram geradas a 
partir da união mítica celebrada 
entre Zeus (identificado com o 
poder) e Mnemósine (identificada 
com a memória). O retorno à 
origem do termo museu não tem 
nada de novo. Diversos textos 
trazem essa referência. Avançando 
um pouco pode-se reconhecer, ao 
lado de Pierre Nora (1984), que os 
museus vinculados às musas por 
herança materna (matrimônio) são 
“lugares de memória”; mas por 
herança paterna (patrimônio) são 
configurações e dispositivos de 
poder. Assim, os museus são a um 
só tempo: herdeiros de memória e 
de poder. Estes dois conceitos estão 
permanentemente articulados nas 
instituições museológicas.
É fácil compreender, por esta picada 
mitológica, que os museus podem ser 
espaços celebrativos da memória do 
poder ou equipamentos interessados 
em trabalhar com o poder da 
memória. Essa compreensão está 
atrelada ao reconhecimento da 
deficiência imunológica da memória 
em relação ao contágio virótico 
do poder e da inteira dependência 
química do poder em relação ao 
entorpecimento da memória. A 
memória (provocada ou espontânea) 
é construção e não está aprisionada 
nas coisas, ao contrário, situa-se na 
dimensão interrelacional entre os 
seres, e entre os seres e as coisas.
Com todos esses ingredientes, o 
agente museal está habilitado para o 
entendimento de que a constituição 

A tendência para a celebração da 
memória do poder é responsável 
pela constituição de acervos 
e coleções personalistas e 
etnocêntricas, tratadas como se 
fossem a expressão da totalidade das 
coisas e dos seres ou a reprodução 
museológica do universal, como se 
pudessem expressar o real em toda 
a sua complexidade ou abarcar as 
sociedades através de esquemas 
simplistas, dos quais o conflito é 
banido por pensamento mágico 
e procedimentos técnicos de 
purificação e excludência.
As relações estreitas entre a 

O poder está em toda parte; não 
porque englobe tudo e sim porque 
provém de todos os lugares.
E ‘o’ poder, no que tem de 
permanente, de repetitivo, de 
inerte, de auto-reprodutor, 
é apenas efeito de conjunto, 
esboçado a partir de todas essas 
mobilidades, encadeamento que 
se apóia em cada uma delas e, 
em troca, procura fixá-las. Sem 
dúvida, devemos ser nominalista: 
o poder não é uma instituição e 
nem uma estrutura, não é uma 
certa potência de que alguns sejam 
dotados: é o nome dado a uma 
situação estratégica complexa 
numa sociedade determinada.
(1997: p.89).
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A memória
(provocada ou 
espontânea) é 

construção e não 
está aprisionada nas 
coisas, ao contrário, 

situa-se na dimensão 
interrelacional entre os 
seres, e entre os seres

e as coisas.

institucionalização da memória e as 
classes privilegiadas têm favorecido 
esta concepção museal. Não é fruto 
do acaso o fato de muitos museus 
estarem fisicamente localizados 
em edifícios que um dia tiveram 
uma serventia diretamente ligada 
a estâncias que se identificam 
e se nomeiam como sedes de 
poder ou residência de indivíduos 
“poderosos”.
Importa esclarecer, no entanto, 
que os museus 
surgidos com caráter 
celebrativo não estão 
maculados por pecado 
original e fadados 
à reprodução de 
modelos que eliminam 
a participação social 
e a possibilidade 
de conexão com o 
presente. Até mesmo 
porque essa afirmação 
seria a negação do entendimento do 
museu como um “corpo” por onde 
o poder circula. Assim, dentro dos 
próprios museus desenvolvem-se 
canais de circulação de poder que 
permitem a produção de programas, 
projetos e atividades que traem a 
missão original da instituição. Para o 
bem e para o mal os museus não são 
blocos homogêneos e inteiramente 
coerentes. Ali mesmo em suas 
veias circulam corpos e anticorpos, 
memória e contramemória, seres 
vivos e mortos. De qualquer modo, 
para além dessa visão microscópica, 
não se deve desconsiderar as 
tendências gerais predominantes. 
Interessa aqui afirmar que alguns 

para a conexão com o presente. 
Essa assertiva é válida tanto para 
os museus de arte contemporânea, 
quanto para os ecomuseus envolvidos 
com processos de desenvolvimento 
comunitário. A questão fundamental, 
como indicou Le Goff, é saber se a 
instituição museológica está aderindo 
ao passado e à moda “retro” para 
compreender e atuar aqui e agora 
ou para esquecer “as dificuldades 
do presente”. Em qualquer hipótese, 
remontar (museograficamente) ao 
passado é reinventar um passado, 
uma vez que dele guardam-se 
apenas restos. Contudo, à tentativa 
de “esquecer as dificuldades do 
presente” alia-se muitas vezes um 
movimento de promoção passadista 
que, vinculando o conceito de 
patrimônio aos objetos materiais, 
busca afirmar que a memória e a 
história estão sendo preservadas, 
sem conflito, sem contestação, sem 
produção inovadora. (Le Goff, 1986: 
p.55).
Trabalhar com a perspectiva de 
um movimento de memória que 
se conecta estrategicamente ao 
presente sem querer esquecê-lo, mas 
olvidando necessariamente alguns 
aromas do passado, conduz o agente 
museal ao reconhecimento de que 
aquilo que se anuncia nos museus 
não é a verdade, mas uma leitura 
possível, inteiramente permeada pelo 
jogo do poder. Onde há memória há 
esquecimento e “lá onde há poder há 
resistência”.(Foucault, 1997: p.91) 
A possibilidade de múltiplas leituras 
resgata para o campo museológico 
a dimensão do litígio: é sempre 

museus, dando provas de que 
a mudança é possível, buscam 
transformar-se em equipamentos 
voltados para o trabalho com o poder 
da memória.
O diferencial, neste caso, não está 
no reconhecimento do poder da 
memória, mas sim na colocação desse 
poder ao serviço do desenvolvimento 
social, bem como na compreensão 
teórica e no exercício prático da 
apropriação da memória e do seu 

uso como ferramenta 
de intervenção social.
Trabalhar nesta 
perspectiva (do poder 
da memória) implica 
afirmar o papel dos 
museus como agências 
capazes de servir e 
de instrumentalizar 
indivíduos e grupos 
para o melhor 
e q u a c i o n a m e n t o 

de seu acervo de problemas. O 
museu que adota este caminho 
não está interessado apenas em 
ampliar o acesso aos bens culturais 
acumulados, mas, sobretudo, em 
socializar a própria produção de bens, 
serviços e informações culturais. O 
compromisso, neste caso, não é com 
o ter, acumular e preservar tesouros, 
e sim com o ser espaço de relação, 
capaz de estimular novas produções 
e abrir-se para a convivência com as 
diversidades culturais.
Operando com objetos herdados 
ou construídos, materiais ou não-
materiais, os museus trabalham com 
o já feito e já realizado, sem que isso 
seja, pelo menos em tese, obstáculo 

possível uma nova leitura. Onde há 
poder há memória.
O poder em exercício empurra 
a memória para o passado, 
subordinando-a a uma concepção 
de mundo, mas como o passado é 
um não-lugar e o seu esquecimento 
é necessário, as possibilidades de 
insubordinação não são destruídas.
O tesouro perdido não está no 
passado, está perdido no presente, 
mas importa lembrar (ou não 
esquecer) que ele pode surgir 
abruptamente incendiando os vivos.

O acervo de 
problemas e 
o patrimônio 
espiritual

Os estudos até agora desenvolvidos 
permitiram perceber que onde há 
memória há poder e onde há poder 
há exercício de construção de 
memória. Memória e poder exigem-
se. O exercício do poder constitui 
“lugares de memória” que, por sua 
vez, são dotados de poder. Nos 
grandes museus nacionais e nos 

A agonia das coleções é o 
sintoma mais claro de como se 
desvanecem as classificações que 
distinguiam o culto do popular e 
ambos do massivo.
Néstor Garcia Canclini
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pequenos museus voltados para o 
desenvolvimento de populações e 
comunidades locais, nos museus 
de arte, nos de ciências sociais 
e humanas, bem como nos de 
ciências naturais, o jogo da memória 
e do poder está presente, e em 
conseqüência participam do jogo o 
esquecimento e a resistência. Este 
jogo concreto é jogado por indivíduos 
e coletividades em relação. Não há 
sentido imutável, não há orientação 
que não possa ser refeita, não há 
conexão que não possa ser desfeita 
e refeita.
Ao tratar dos dois movimentos de 
memória, com orientações vetoriais 
distintas, tratei esquematicamente de 
sublinhar a vinculação com o passado 
ou a conexão com o presente, mas 
esses movimentos são complexos e 
não são lineares, existem avanços e 
recuos em diversos sentidos.
Para finalizar quero introduzir um 
debate que talvez interesse, de modo 
especial, aos museus voltados para o 
desenvolvimento social e a operação 
com um acervo de problemas que 
afetam indivíduos e grupos a eles 
ligados.
As experiências que nos anos 70 
opunham-se teórica e praticamente 
ao caminho adotado pelos museus 
clássicos, de caráter enciclopédico, 
desaguaram caudalosas nos anos 
80 , permitindo a construção de 
veredas alternativas e a busca de 
sistematização teórico-experimental. 
Entre essas experiências quero 
destacar as seguintes:

2º - A Casa del Museo, no 
México.

Após a Mesa Redonda de Santiago 
do Chile (1972), o Museu Nacional 
de Antropologia do Instituto 
Nacional de Antropologia e História 
do México lançou o Projeto 
experimental a Casa del Museo, 
em três áreas populares: Zona do 
Observatório, El Pedregal de Santo 
Domingo e Nezahualcoytl. A prática 
nessas áreas apontou para uma 
concepção museológica, segundo 
a qual o museu passava a ser um 
veículo de educação e comunicação 
integrado ao desenvolvimento 
da comunidade. Como assinala 
Moutinho: aconteceu, porém, que o 
sucesso do trabalho em El Pedregal, 
fruto aliás dos ensinamentos 
recolhidos na primeira experiência 
[Zona do Observatório] e que 
em 1980 se cimentavam através 
do curso de formação de novos 
museólogos [cidade Nezahualcoytl], 
foi pressentido pelos conservadores 
da museologia tradicional como 
uma ameaça aos museus instituídos.
(...) Num meio adverso, receoso 
de mudança, ao projeto da Casa 
do Museu foram sendo retirados 
progressivamente todos os apoios, 
de modo que em 1980 foi dado por 
encerrado. (1989: p.39-40).

1º - O Museu Nacional do 
Níger, em Niamei.

Existindo pelo menos desde 1958, 
esse museu ganhou notoriedade 
na década de 70. Trata-se de um 
projeto original desenvolvido 
por Pablo Toucet (1975: p.32-5), 
museólogo e arqueólogo catalão 
em exílio, sensível às necessidades 
e problemas da população. Numa 
área de aproximadamente 24 
hectares instalou-se um complexo 
museológico que no dizer de 
Hugues de Varine, abrangia:
um museu etnológico ao ar livre, 
jardim para crianças, jardim 
zoológico e botânico, lugar para 
espairecer e passear, para os desfiles 
de moda africana e européia, e 
centro para a promoção de um 
artesanato de
qualidade que fabrica objetos úteis, 
constitui, afinal, a maior escola de 
alfabetização e, quando é o caso, 
um centro de difusão de programas 
musicais.
(1979: p. 73).

3º - Museus locais em 
Portugal.

Após a Revolução de abril de 1975, 
diversas experiências museológicas 
aconteceram em Portugal, 
decorrentes de iniciativas locais, 
realizadas por associações culturais 
ou autarquias. Alguns museus 
surgidos ou transformados com base 
nessas experiências passaram a 
considerar as suas coleções como um 
“meio” para a realização de trabalhos 
de interesse social; suas intervenções 
ampliaram-se e orientaram-se 
para a valorização da localidade, o 
fomento do emprego e as áreas de 
comunicação e educação. Como 
afirma o responsável pelo Museu 
Etnológico de Monte Redondo:
esta é a verdadeira riqueza [tesouro] 
que estes museus contêm, riqueza 
essa sempre em transformação, e em 
correspondência, com os processos 
de transformação que abrangem 
todas as áreas da vida do país.
É nossa convicção que o acervo de 
um novo museu é composto pelos 
problemas da comunidade que lhe 
dá vida. Assim sendo, fácil é de 
admitir que o novo museu tem de 
ser gerido e equipado por uma forma 
a poder lidar com um acervo, cujos 
limites são de difícil definição e, pior 
ainda, sempre em contínua mudança. 
(1985: p.46).
O esforço para sistematizar as novas 
experiências museológicas e marcar 
as diferenças com outros referenciais 
teóricos levou os especialistas a 
estabelecerem o seguinte quadro 
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esquemático: Museu tradicional 
= edifício + coleção + público. 
Ecomuseu/Museu Novo = território 
+ patrimônio + população. Visualizo 
aqui um problema teórico-prático de 
grande interesse museológico.
Como busquei demonstrar, a 
relação entre memória e poder nos 
museus não é fortuita ou ocasional, 
ao contrário faz parte da própria 
constituição museal. Ainda que nos 
museus tradicionais essa relação 
alcance maior visibilidade através 
do edifício (tipologia arquitetônica), 
da coleção (anéis, armas, bandeiras, 
pinturas e esculturas monumentais, 
coroas e artefatos de povos 
“primitivos”), do público (vigiado, 
seleto e pouco participativo) e do 
discurso museográfico, ela não está 
ausente nos projetos alternativos 
de museus, sejam eles ecomuseus, 
museus regionais, comunitários, 
locais ou tribais. Contudo, é preciso 
reconhecer que nesses casos ela 
ganha algumas especificidades.
Também nos ecomuseus a 
memória poderá estar orientada 
para o passado ou para o presente, 
também ali ela poderá vir a ter 
uma função emancipadora ou 
coercitiva. O modelo não tem 
funcionamento automatizado e a 
prática tem permitido compreender 
que ecomuseus também se 
tradicionalizam.

Se por um lado, marcar o território 
pode significar a criação de 
ícones de memória favoráveis 
à resistência e a afirmação dos 
saberes locais frente aos processos 
homogeneizadores e globalizantes, 
por outro, assumir a volatilidade 
desse território pode implicar 
a construção de estratégias que 
favoreçam a troca, o intercâmbio e 
o fortalecimento político-cultural 
dos agentes museais envolvidos.
O conceito de patrimônio 
também não é pacífico, envolve 
determinados riscos e pode ser 
utilizado para atender a diferentes 
interesses políticos. Portanto, ao se 
realizar uma operação de passagem 
do conceito de coleção para o de 
patrimônio, os problemas foram 
ampliados. No entanto, as práticas 
ecomuseológicas também aqui não 
parecem, em muitos casos, reforçar 
a idéia de coleção ou mesmo 
de patrimônio, concebido como 
um conjunto de bens culturais. 
Práticas museológicas como as 
do Museu Didático-Comunitário 
de Itapuã (BA), do Ecomuseu 
de Santa Cruz (RJ) ou do Museu 
Etnológico de Monte Redondo 
operam com o acervo de problemas 
dos indivíduos envolvidos com os 
processos museais. O que parece 
estar em foco, aqui também, é 
uma descoleção, na forma como a 
conceitua Canclini. (1997: p.283-
350).
Nos três casos, não há uma 
preocupação patrimonial no 
sentido de proteção do passado, 
mas sim um interesse na dinâmica 
da vida. Em outros termos: o 
interesse no patrimônio não 

O termo território, por seu turno, 
exige cuidado conceitual.
O estabelecimento e a defesa de 
territórios museológicos não têm 
valor em si. A prática de demarcação 
de territórios pode também ser 
excludente e perversa. Qual é 
afinal de contas o território do 
humano? Arrisco-me a pensar que 
as práticas ecomuseológicas não 
têm sido sempre de territorialização, 
ao contrário elas movimentam-
se entre a territorialização e a 
desterritorialização, sem assumir 
uma posição definitiva. Lembro-me 
de um dos responsáveis pelo Museu 
Etnológico de Monte Redondo dizer 
em certa reunião de trabalho: “O 
Museu é a Taberna do Rui quando 
lá nos reunimos para a tomada 
de decisões, e também a casa do 
Joaquim Figueirinha, em Genebra, 
quando lá estamos trabalhando.” 
Não há noção de território que 
suporte esses deslocamentos 
abruptos. De outra feita, essa mesma 
pessoa achava importante fazer 
coincidir o território de abrangência 
física do Museu Etnológico com 
um mapa da Região de Leiria em 
termos medievais (Gomes, 1986: 
p. 9). As idéias: museu estilhaçado, 
museu de múltiplas sedes, museu 
descentralizado, museu com 
antenas e outras, são ao meu ver, a 
confirmação do que aqui foi exposto.

se justifica pelo vínculo com o 
passado seja ele qual for, mas sim 
pela sua conexão com os problemas 
fragmentados da atualidade, a vida dos 
seres humanos em relação com outros 
seres, coisas, palavras, sentimentos 
e idéias. Assim, é no polo população, 
com suas múltiplas identidades, que se 
encontra, ao meu ver, o desafio básico 
do museu.
Questão síntese: o repto para as 
propostas museológicas alternativas 
que teimam em não perder o seu 
potencial transformador não estará 
colocado na utilização do poder da 
memória ao serviço dos indivíduos e 
da sociedades locais, cada vez mais 
complexas?

O que está em jogo nos museus é 
memória e é poder, logo também é 
perigo.
Um dos perigos é o exercício do poder 
de forma autoritária e destrutiva, outro 
é a saturação de memória do passado, 
a saturação de sentido e o conseqüente 
bloqueio da ação e da vida.
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O Museu é a Taberna do Rui quando lá nos reunimos 
para a tomada de decisões, e também a casa do Joaquim 
Figueirinha, em Genebra, quando lá estamos trabalhando.

     O conceito de patrimônio 
também não é pacífico, 
envolve determinados 
riscos e pode ser utilizado 
para atender a diferentes 
interesses políticos. 
Portanto, ao se realizar uma 
operação de passagem do 
conceito de coleção para o 
de patrimônio, os problemas 
foram ampliados.



A IDENTIDADE 
CONSTRUÍDA 
NO TEMPO E 
NO ESPAÇO.
O PAPEL DA 
MEMÓRIA 
COLETIVA.

LINHA DA VIDA
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Maria da Cruz Rebouças
(Dona Mariinha) -
Olho D’água
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2003 2004 2005 2006 2007/20111970 1980 1990 1992 2000

Atualmente, a 
comunidade tem 
cerca de 100 
habitantes, 
distribuídos em 29 
famílias. Possuem 
um chafariz, 
cisternas e 
atendimento 
médico uma vez 
por mês.
A educação 
acontece no Gravier 
ou Melancias.

26 de Abril – 
Fundação da 
Associação de 
Moradores.
1º de maio – Posse 
da  diretoria da 
Associação. 
Primeiro 
presidente,  
Marcos.

Presença dos 
Evangélicos – espaço 
cedido para Igreja da 
congregação.
Algumas famílias 
desistem do 
assentamento devido 
às dificuldades.
Aconteceu a única 
missa na comunidade, 
debaixo do Juazeiro.

19 de Março - 62 
Famílias acampam 
na entrada da 
fazenda Arisa.
Durante a noite 
entram na fazenda
e tomam posse dos 
galpões.

Tem início o 
processo de 
organização das 
famílias a serem 
assentadas, feito
pelo sindicato.

Estruturas físicas da 
empresa ficam sob a 
guarda de apenas um 
“cuidador”,
ficando a  aparência 
de abandono.

A empresa ARISA 
retoma as 
atividades e inicia 
os testes para a 
produção de 
melões nobres na 
região, onde hoje é 
a comunidade.

Funcionamento da 
empresa Arisa.
Processo de 
rrodução em 
decadência.
Falência da 
empresa ARISA.

Início das 
instalações da 
empresa 
Arisa.Mata Nativa.

ARISA
Origem do nome
Uma referência à empresa Arisa Agroindustrial
e Reflorestadora S/A, antiga proprietária das terras.

João José Amaro

Socorro Amaro

Franciné, 
Maria dos Anjos,
DamianaJ. Gomes
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AASSENTAMENTO
VILA NOVA
Origem do nome
Vila União em referência à união das primeiras famílias instaladas na região.
 Vila Nova-designação dada pelos primeiros moradores que se instalaram às 
margens da estrada da Arisa. Por ali está surgindo uma nova vila.

Proprietários da empresa 
ARISA constroem uma 
estrada de terra na área, 
onde depois surgiu a 
comunidade.

Invasão das terras. 
Posse de 100 m de terra 
através da associação 
de moradores do RN.

1970 199219901980

Chegada de Raimundo 
Nonato de Lima e 
Geocino Augusto 
Pereira Barbosa na 
região hoje conhecida 
como Vila União.

D. Maria Nazirene chega a
Vila Nova (1ª moradora).
2006 - Fundação da Associação 
de Moradores  do 
Assentamento de Vila Nova.
2008 - Construção da Barraca 
da Associação de Moradores  
do Assentamento de Vila Nova.
Transferência de títulos de 
eleitores do estado do RN para 
Icapuí - CE. 
2009 - Construção da igreja 
Assembleia de Deus.
2010 - Construção das 
Cisternas  (ASA).
2012 - Construção da Casa
de Farinha.

2000/2011

Início da ocupação.
As terras são ocupadas 
com a construção de 
barracos.
Mesmo com os 
barracos, as famílias 
continuam residindo
em Tibau - RN.

Maria Lopes de Lima Maria Nazirene
Lopes Nascimento
(dona Nazirene)

Nazirene

Casa de farinha do Grupo 
Mulheres “Nova Farinha”

Igreja evangélica
Assembleia de Deus

Grupo de Mulheres
“Nova Farinha”
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Início das 
festividades 
relacionadas ao 
Sagrado Coração 
de Jesus.

É criado o grupo 
“Sementes da Vida”
a partir do Projeto 
“Corpo Meu, Minha 
Morada”. 

Surgimento da 
mini-fábrica de 
beneficiamento do 
coco, tendo como 
responsáveis os 
senhores Raimundo 
José e Ivan Silvério.

As irmãs  Josefine, 
Francisca e Dorinha, 
ligadas à Diocese de 
Limoeiro do Norte,
desenvolveram 
importante trabalho  
pastoral na 
comunidade. 
Mulheres com até 23 
filhos.
Chegada da energia 
elétrica. Na mesma 
época, a comunidade 
procura se organizar 
melhor e cria a 
Associação de 
Moradores, da qual 
Ivan Silvério foi o 
primeiro presidente.

Lagosta como 
principal fonte de 
renda. 
No início, o 
crustáceo servia 
apenas como base 
da alimentação 
local, capturado 
por anzóis que 
chegavam a fisgar 
de 100 a 150 
lagostas em poucos 
minutos. 

Existiam poucas 
casas em Barreiras, 
algumas delas 
propriedades das 
famílias Rufino, 
Rodrigues, Severo, 
Simão, Cazuza e 
Felismino, base da 
genealogia local da 
qual descende toda 
uma gama de 
ramificações 
familiares. 

Períodos de grandes 
secas. Muitas 
dificuldades para o 
povo.

BARREIRAS DE BAIXO/
BARREIRAS DA SEREIA
Origem do nome
A comunidade não fez nenhuma referência direta à origem toponímica
desta que parece ser uma designação geográfica da formação de “barreiras”, 
elevações levemente inclinadas, lançadas por entre cômoros encimados de 
vegetação escassa e rasteira, que compõem o quadro paisagístico local. 

19941993 20031999/2000 20041930/1942 1932 1950 1958 1980/1989 1990

A seca fez com que 
famílias como a do 
sr. Jaime, ainda 
criança, e natural do 
município de 
Itaiçaba, no interior 
do Estado do Ceará, 
migrasse para o 
litoral de Icapuí, 
situando-se em 
Barreiras. 

Chegada da água 
encanada.

Fundação da 
Associação de 
Moradores de 
Barreiras, em 21 
de outubro.

Chega à 
comunidade o 
“Mulheres em 
Movimento”.

Típica vila de pescadores
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Desordenada extração 
de capim ou algas de 
forma predatória, 
processo em que era 
arrancado o 
“bugalhau”, elemento 
importante e 
indispensável para a 
reprodução do capim 
retirado, prejudicando 
assim o banco de 
algas marinhas.

Outras melhorias vão 
se consolidando, tais 
como a via de acesso 
à comunidade 
asfaltada, a conclusão 
da Escola Municipal 
Joana Marques e 
serviços públicos 
como telefone e água 
encanada.

Após a emancipação 
política do Distrito de 
Icapuí, muita coisa 
mudou. Avanços nas 
condições de moradia 
com a construção de 
casas de tijolos, bem 
mais cômodas, e a 
distribuição de kits 
sanitários foram 
conquistas que tiveram 
um significado 
importante na 
valorização das 
pessoas como 
cidadãos, dignos de 
uma vida decente. 

A falta consistente de 
ações na área da saúde 
resultou na morte de 
muitas pessoas, sobretudo 
de crianças e mulheres 
gestantes. Os senhores Zé 
de Gracinha e Antônio 
Bocoio carregavam 
inúmeras crianças, ou 
anjinhos, como eram 
conhecidas após 
falecerem. 

O primeiro ciclo 
econômico 
diretamente ligado 
à agricultura do 
caju.

O norte-americano 
Morgan passa a 
financiar os 
paquetes que tinham 
como objetivo agora 
a pesca da lagosta 
para o comércio que 
se abria para o 
mundo. Barreiras foi 
uma das primeiras 
praias a negociar a 
lagosta. A pesca se 
dava através do uso 
do manzuá. Nascia, 
portanto, uma nova 
atividade produtiva 
para quem 
confeccionasse a 
armadilha em 
grande quantidade. 

Muitos fardos de 
borracha 
encalharam na 
praia. Esse foi um 
evento que a 
memória coletiva 
guardou bem, 
fazendo alusão a 
uma guerra (a 2ª 
guerra mundial) e 
ao naufrágio de 
navios carregados 
do produto, que 
serviriam 
supostamente de 
trincheiras nos 
longínquos campos 
de batalha.

BARREIRAS DE CIMA/
VILA NOVA

1985 1990 20021940 1958 1970 1972

Origem do nome
As indicativas toponímicas Barreiras – “de Cima” e Barreiras - de “Baixo” nos 
fazem crer nas mesmas raizes para as origens de ambas as comunidades, de 
forma que o atual uso dos sufixos (“Cima” e “Baixo”) cumpre apenas um papel 
meramente simbólico da “divisão” adotada ao longo dos anos.
É compreensível, por essa razão, que o povoado também não tenha feito 
referência alguma à sua origem toponímica, aquela que parece ser uma 
designação geográfica da formação de “barreiras”, elevações levemente 
inclinadas, lançadas por entre cômoros encimados de vegetação escassa e 
rasteira, que compõem o quadro paisagístico local. 

Maria Gomes da Silva Sousa
Raimundo Nonato de Sousa

Moqueca típica

Corredor de acesso à praia

Falésias, a beleza do
patrimônio natural
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Mutirão para limpeza da 
praia.
Escola Comunidade em 
Ação.

Chegada da energia 
elétrica e sistema de 
água encanada 
através do SAAE – 
uma autarquia 
municipal.

Acontece a primeira 
extração de algas no 
banco natural com o 
fito de comercialização. 
O principal comprador 
dessa riqueza natural 
foi o sr. José Rico. Na 
época era bem nítida a 
formação de dunas 
cobertas de salsas, além 
da imensa quantidade 
de capim ou algas 
propriamente ditas.

É construída a primeira 
casa de taipa. Na mesma 
época, um trágico acidente 
devido a um incêndio, tirou 
a vida do sr. Balduíno, um 
dos fundadores da pequena 
vila praieira. 

BARRINHA
DE MUTAMBA
Origem do nome
O nome deve-se ao “Canal” ou à “Barrinha”, formada por um braço de mar que, 
em épocas anteriores, dava passagem aos barcos de baixo calado ou veleiros de 
pequeno porte.  

1950

Um importante 
trabalho de 
conscientização da 
população para 
preservação do 
peixe-boi começa a 
ser desenvolvido, 
mobilizando toda a 
comunidade.

A comunidade 
reconhece as algas 
marinhas como 
importante fonte 
de alimento.

1960 1970 1980 1990 1991 1994 1995 1996 1997 2001/20021998/1999 2004/2005

Surgia na comunidade o 
primeiro comerciante, 
“sêo” Jaime, cuja 
quitanda era um atrativo 
para os que desejavam e 
podiam acrescentar algo 
mais à mesa. Outra 
referência que mereceu 
atenção nas 
reminiscências do povo 
da Barrinha foi a do 
carpinteiro Antônio 
Simão da Costa, o 
veterano construtor de 
jangadas de piúba, uma 
madeira resistente vinda 
da região norte do país 
através de navios.

A crescente entrada de grandes barcos 
culminou com o gradativo assoreamento 
do canal do qual derivou o nome da 
comunidade, bem como da sua “croa”, 
famoso banco de areia, caracterizando 
uma nova formação geográfica da 
região. 

Criação da AMBA 
(Associação de 
Moradores da 
Barrinha).

Promoção da 
primeira regata
de jangadas da 
Barrinha.

Construção da estrada 
de asfalto no corredor 
que dá acesso à praia.
Chegada do sistema 
de telefonia fixa.
Extinção da alga 
hypena.

A comunidade se integra a 
importantes projetos como 
o “Reta Final”, “Peixe 
Vivo” e “Esse Mar é 
Meu”, da Fundação Brasil 
Cidadão.
Cultivo experimental de 
algas, com importante 
mudança de atitude no 
processo de coleta e 
beneficiamento do 
produto.

Telefonia celular como 
uma alternativa.
Sistema de super adobe;
construção da horta;
capacitação em 
permacultura e 
bio-construção;
cultivo e produção de 
algas em grupos, com 
construção de secadores 
e cata-vento para 
subsidiar a atividade.

Maria Borges 
da Costa

Instrumen-
to de pesca 
(treque)

Francisca Borges
(dona Francisquinha)

Raimundo Sebastião Silva
“Sêo” Mundinho
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A Construção da estrada de 
asfalto;
Construção da igreja.
A missa de inauguração 
aconteceu no dia 24 de 
Junho de 2001 - 
celebrada por Pe. Lopes. 
Construção do calçadão 
ao redor da igreja. 
Início do abastecimento 
pelo SAAE;
Início da coleta de lixo; 
32 barracas de Praia.

Participação no 
movimento de 
emancipação de Icapuí.
Instalação de uma bomba 
no terreno de “sêo” 
Adriano para facilitar o 
abastecimento de água, 
conseguida pelo então 
prefeito José Airton, em 
1987. 
Existência do engenho e 
da casa de farinha de 
Vicente Cirino. 
Acesso continuava 
difícil, não tinha corredor 
para a praia e a única 
forma de ir à praia era 
pelas veredas por cima 
dos morros.
A maioria das casas já 
era de taipas. 

Moradores 
continuam vivendo 
da agricultura e da 
pesca.
As atividades nos  
engenhos e casas de 
farinha entram em 
declínio.
As terras vão 
passando de geração 
em geração.

Escola passa a 
funcionar na casa de  
“sêo”  Zeca Cirino. 
Uso de remédios 
caseiros e plantas 
medicinais. 
Iam até Mossoró – RN 
em busca de assistência 
médica.
Partos realizados em 
casa com a ajuda de 
parteiras -  Mariquinha 
de Tibau, RN, e Izabel 
Calixto, da comunidade 
de Córrego do Sal.
A água consumida 
vinha de cacimbas e 
bombas manuais. Havia 
uma “vertente” no 
terreno de Nenzinha 
Apolinário e Sebastião 
de Souza.

Primeira casa de taipa, 
coberta de telha, construída 
pelo sr. Pedro Rebouças. 
Sra. Artemisa começa a dar 
aulas em sua casa, mantida 
pela prefeitura de Aracati.

BARRINHA
DE MANIBU
Origem do nome
Em referência a um “braço” do rio, surgido com o tempo, que atravessava para
o mar, que é justamente o Arrombado ou riacho da Mata Fresca, formando um 
córrego e dando origem a uma barra.

1910/1920

Grande seca atingiu 
a região – perda na 
produção.

Construção da estrada de 
piçarra. 
Chegada da primeira 
televisão na casa de Maria 
Rosa. 
Professora, sra. 
Francineide. 
Sala de aula transferida 
para a praia, na casa de 
Francisco das Chagas.
Chegada da energia 
elétrica.
15 de agosto de 1998, um 
grupo de mulheres funda a 
Associação dos 
Moradores de Barrinha de 
Manibu.
Participação nas  missões 
populares.
Missas realizadas na casa 
de “sêo” Mané.

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000/2011

Primeiras famílias: 
Raimundo Nolasco 
Ferreira, Izaac Cirino e o 
casal Pedro Rebouças e 
Sacramento.
Viviam da agricultura, do 
cultivo da cana-de-açúcar e 
da mandioca. 
Construção de  engenhos e 
casas de farinha. 
Pesca em jangada a vela 
construídas com piúba. 
Peixe era capturado com 
fio de algodão e anzol e 
conservado salgado e seco 
ao sol.
Acesso pelos morros ou 
veredas na mata.
Íam para Aracati ou 
Mossoró, no Rio Grande 
do Norte, a pé ou em 
lombo de animais, 
passando mais de três dias 
para chegar a Mossoró.

Moradores: Maria Félix, 
Sebastião Sousa, Manoel 
Chico, Vicente Cirino, 
Antônio Ciano, “sêo” 
Adriano, “sêo” Mundinho, 
Zeca Cirino, “sêo” Júlio e 
“sêo” Aristides, popular 
Bombom.
Algumas crianças iam 
estudar em Manibu, tinham 
aulas particulares com a 
professora Zélia, de 
Mossoró. 
Construção da primeira 
barraca na praia, pertencia 
ao sr. João Malaquias e 
Vicença.
Diversão: “Calungas” 
(fantoches) na casa de 
Manoel Chico, cantorias e 
rodas de conversas.
Bodega na casa de “sêo” 
Sebastião.

Igreja de São João Batista

Rafaela Ianara da Silva/
Maria Rosa da Silva

Metodologia de
construção
da linha da vida
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Construção da estrada de 
piçarra dando acesso 
para Icapuí e BR.
Construção da escola na 
fazenda Belém. 
Professora Socorro de 
“Toinho Pereira” vinha 
de Aracati.
As crianças começam a 
estudar com 10 anos de 
idade.
3ª parteira da 
comunidade, Raimunda 
Germana da Silva.

Primeira parteira da 
comunidade, sra. 
Telvina.
Doenças curadas com 
remédios caseiros ou 
através da rezadeira 
“mãe Nena”.

Novas famílias se instalam na comunidade
(de Pedro Mane e Freitas). 
O acesso a Icapuí é através de veredas até a praia. 
As pessoas se deslocavam a pé ou a cavalo.
A água era fornecida por bomba puxada por 
catavento. No ano de 1924 o proprietário das 
terras perfurou um poço artesiano.

BELÉM
Origem do nome
Por indicação do sr. Coronel Raimundo Porto, proprietário de fazendas e 
grandes áreas de  terra na região, indo até a fazenda Retiro Grande.

Houve uma terceira seca. 
Muitas famílias fazem parte da comunidade. 
Construção de uma estrada carroçal por 
Ruperto Porto, filho de Raimundo Porto.
Construção de um  chafariz público. 

Chegada da Petrobras 
na comunidade. 
Instalação do primeiro 
poço profundo para  
captação de petróleo em 
28 de junho de 1980.
Construção das 
instalações da 
Petrobrás.
4ª parteira, Dona Maria 
Célia de Freitas Lima.
Criação da Associação 
de Moradores do 
Belém.
Chegada da energia 
elétrica.
Primeira Agente 
Comunitária de   Saúde 
chamada  Giselia 
Barbosa Freitas.
Construção do posto de 
apoio da saúde, 
funcionando com a 
médica Dra. Gorete, de
Fortaleza.

Chegada das primeiras 
famílias: Costa, 
Ezequiel, Simeão e 
Tintino.
Comunidade toda 
coberta de mato, sem 
acesso para outras 
comunidades.
Seca de 1915.
Residências de palha.

“Mãe Naninha” começa a 
fazer partos.
Primeiro professor, 
Chiquinho de Ezequiel. 
Escola na casa de
sr. Ezequiel Barbosa.
Grande seca atingiu a 
comunidade.

A comunidade 
começou a crescer.
Construção da escola 
onde funcionava o  
Mobral  do governo 
federal.
Chegada das empresas 
COPAM E CASCAJU, 
antiga MAISA. 
Início do trabalho com 
carteira assinada.
Saída de 10 famílias da 
comunidade para 
formar uma nova Vila, 
chamada  fazenda 
COPAM, trabalhando 
no cultivo do caju e na 
agricultura.  

Construção da estrada 
asfaltada.
Início da Nova Belém 
(construção de  22 casas).
1997 - A antiga base da 
Petrobras é doada para a 
Prefeitura e transformada 
no Centro Vocacional 
Tecnológico e Pedagógico 
- CVTP.
Chegada do telefone 
público.
Início do Programa Saúde 
da Família.

Funcionamento da escola 
no CVTP, com crianças a 
partir de 5 anos. 
Construção de um prédio 
para funcionamento de uma 
escola de Educação 
Ambiental.
Construção de um viveiro 
de mudas que oferecia 
mudas de plantas frutíferas  
nativas e ornamentais para 
todo o município.
Horta com plantas 
medicinais para 
desenvolver o projeto 
“Farmácia Vivas”, 
acompanhada por 
profissional da saúde.

Construção de uma horta 
comunitária com verduras e 
hortaliças que abasteciam a 
escola da comunidade e 
outras do município.
Criação de cursos 
profissionalizantes para os 
jovens do município.
Professores já qualificados 
e formados, melhorando a 
qualidade da educação dos 
alunos.
Jovens universitários da 
própria comunidade.
Melhoria na qualidade dos 
atendimentos na área da 
saúde.

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000/2011

Antônio Barbosa
de Freitas (Boiote) Raimunda

Rodrigues
de Freitas
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Extração de sal nas 
salinas de Raimundo 
Nelson e Chico Monte e 
depois Joventino.
Início da pesca da 
lagosta. 
As condições de vida 
melhoram na 
comunidade. 
Chega à comunidade o 
sr. Gilberto 
“Calungueiro”. 
Muitas famílias 
regressam do Amazonas.

Primeira parteira da 
comunidade era Maria 
de João do Velho.
Os doentes eram 
levados numa rede para 
Tibau/Mossoró.
Dona Francisquinha de 
Rodolfo torna-se 
professora para as 
crianças, sendo a sua 
casa transformada 
numa escola. 
Grande epidemia de 
malária com várias 
mortes. 
Doença trazida do norte 
pelas pessoas que 
retornavam depois da 
seca. 

08 famílias vivendo da 
agricultura (colheita do 
algodão) e  da pesca.
Mulheres faziam 
artesanato. 
Houve uma grande seca 
que fez a comunidade 
passar por muitas 
dificuldades e provocando 
várias mortes. Várias 
pessoas tiveram que ir 
embora para o norte em 
busca de trabalho.

BERIMBAU
Origem do nome
Referência a um instrumento musical.

Expansão da comunidade.
Chega o primeiro carro do 
“sêo” Amadeu.
Em 1958, muitas pessoas, 
numa média de 40, foram 
embora para o Amazonas 
por causa da seca, na 
busca de melhores 
condições de vida.
Outros moradores 
sobreviviam a partir do sal 
carregados em balaios, em 
1950 foi inserido no 
trabalho o carro de mão.

Participação ativa no 
processo de 
emancipação de Icapuí.
Chegada da energia 
elétrica.
Construção do chafariz 
público.
Construção do 
calçamento.
Construção da  escola - 
melhoria na educação 
das crianças.

Chegada da primeira 
família; Amaro Chaves, 
que constrói a primeira 
casa na comunidade. 
Primeiro professor, 
escola funcionava em 
sua casa. 
Comunidade rodeada de 
manguezal e próximos
à salina.
Água de cacimbas.

1942 - Seca que levou 
muita gente para o 
Amazonas para trabalhar 
nos seringais.
Bodega do sr. Vicente 
Emílio e João Serafim.
Primeiro pastoril- tendo o 
Sr. Lula e “Joca” como 
animadores.
Corrida de cavalo, que se 
chamava prado.
Trabalho no carnaubal e as 
mulheres tiravam tucum 
para tecerem bolsas e urus, 
esteira, cordas, chapéus, 
que vendiam para o 
comércio local e Aracati.

Comunidade animada 
pelo pastoril e 
cantorias de viola.
Já havia cerca de 30 
casas na comunidade.
Regresso de mais  
famílias que estavam 
na região norte.
Pesca da lagosta, 
trabalho nas salinas e 
agricultura, principais 
fontes de renda.

Chegada do primeiro  
telefone público.
Chegada de água 
encanada nas casas.
Construção de uma 
quadra de esportes para os 
jovens.
Primeira missa a ser 
celebrada na comunidade, 
na residência da
sra. Auzenir pelo
Pe. Lopes, vigário do 
município.

Construção da Igreja de São 
Vicente de Paula.
Gilberto Calungueiro recebe o 
título de mestre da cultura do 
Ceará.
Chega a primeira Agente 
Comunitária de Saúde,
sra. Ramira.
Professores  formados e  jovens 
universitários.
Atendimento médico com 
unidade móvel de saúde a cada 
quinze dias.
Frigorífico que vende pescados, 
gerando emprego para as pessoas 
da comunidade.
A comunidade passa a ter 
celebrações e missa na Igreja.
Os jovens participam do 
catecismo na própria 
comunidade.
Já existem jovens formados.

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000/2011

Artesanato de
renda e crochê

Gilberto Calungueiro

Casa antiga
de taipa
alpendrada

Teatro de
bonecos
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Construção da estrada de 
piçarra. 
Desativação do engenho 
de Joel Damião.
Primeira missa celebrada 
na comunidade debaixo 
do pé de tamarindo pelo 
Padre Matoso, da 
paróquia de Aracati.
Comércio - Cícero 
Amâncio Rebouças.

1932 – Ano de seca - 
Os moradores da mata 
vinham buscar 
alimentos na 
comunidade de Cajuais.
1937 – Início da 
epidemia de malária.
Remédios distribuídos 
pelo guarda da SUCAM 
– pílulas amarelas 
“antebrina”.

Muitas plantações da 
cana-de-açúcar.
Primeiro professor,  
Manuel Leite.
Primeiras casas 
alpendradas de Ana 
Holanda Rebouças, 
Francisca Borges e “Chico 
de Couro”.

CAJUAIS
Origem do nome
Referência à grande quantidade de cajueiros existente na região.

Chegada da professora 
Joana Holanda Rebouças, 
“Mocinha de Ló”.
Primeira parteira da 
comunidade -Raimunda 
Bezerra.
Atividades nos engenhos 
e casas de farinhas.

Chegada da energia 
elétrica.
Participação no 
movimento de 
emancipação de Icapuí.
Construção da escola 
estadual Gabriel 
Epifânio dos Reis 
(1988).
Construção da primeira 
igreja evangélica.
Eleita a primeira 
vereadora – Maria de 
Lourdes Holanda 
Ferreira.
Câmara de Vereadores 
funcionando  na casa de 
dona Lurdinha.

Moradores viviam da 
pesca e agricultura.
Cultivo da 
cana-de-açúcar.
Surgimento dos 
engenhos de cachaça.
Surgimento das casas de 
farinha.
Padarias.

Vinda do primeiro bispo 
para a comunidade.
Uso de ervas e remédios 
caseiros.
Curandeira  - Dona 
Pregentina residia na Serra 
de Cajuais.
Trabalho nas Salinas.
Fundação do Sindicato dos 
Salineiros pela família 
Félix.

Chegada da primeira 
televisão pública em 
baixo do pé de 
tamarindo.
As mulheres faziam 
labirinto para ajudar a 
sustentar as famílias e 
vendiam para 
Raimundo Maneco, 
Luis Nogueira e Rita 
de Carneiro.
Chegada dos 
transportes na 
comunidade 
(Caminhão de Pedim e 
João Margarida).
Construção do 
primeiro posto de 
gasolina.
Vinda de um padre 
holandês de nome 
Gerardo.

Chegada da água 
encanada.
Construção da estrada de 
asfalto.
Fundação da primeira 
Associação de Moradores.
Participação da 
comunidade nas reuniões 
do orçamento 
participativo.
Ascensão da lagosta e 
declínio do labirinto.
Chegada da linha de 
transporte de Zé de Joel 
(ônibus que fazia linha 
para Aracati).
Participação nas santas 
missões populares 
organizadas pela igreja 
católica.
Fundação da COOPI – 
Cooperativa dos Pequenos 
Produtores de Icapuí.

Desativação da última casa 
de farinha (2000).
Falência do comércio. 
Vereadores Mário Reis e 
Carlos José de Freitas.
Início da construção da 
igreja (Nossa Senhora do 
Carmo)- igreja católica de 
Cajuais (2004).
Decadência da pesca da 
lagosta (2006).
Primeiro ano da festa da 
padroeira – Nossa Senhora 
do Carmo (2007).

2009 - Reativação da 
Associação de Moradores.
2010 -A Associação 
conseguiu um projeto de 
unidade de beneficiamento 
do pescado em parceria com 
o governo estadual.
Falecimento do professor 
Gabriel Epifânio dos Reis 
(um dos primeiros 
professores de Icapuí, que  
morava em Cajuais e dava o 
nome à única escola estadual 
do município (2010).

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000/2011

Avenida
dos Cajuais

Casa
de taipa
alpendrada

Maria Amélia
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A primeira estrada foi construída pela Camargo 
Correia (empresa que prestava serviço à  
Petrobrás), que dava acesso à cidade de Tibau-RN.
Chegada do primeiro carro (jipe) na comunidade, 
pertencente ao  senhor Joca.
A comunidade organizava passeios (lotações) para 
Cajazeiras-Aracatí-CE.
A primeira educadora filha da comunidade 
(Francineide).
A primeira missa realizada na comunidade (Pe. 
Diomedes).
O primeiro carro que levou a primeira mulher para 
o parto na cidade de Mossoró foi o fusca do sr. 
João Branco.
1986 -A comunidade ficou independente de 
Manibu e começou a obter suas próprias 
conquistas. 

Famílias 
sobrevivem da 
agricultura, da 
pesca e da 
atividade do sal.

CÓRREGO DO SAL
Origem do nome
Por se encontrar localizada em uma região produtora de sal, com a existência de 
muitas salinas, e possuir um riacho em suas terras, a denominação “Córrego do 
Sal”  surgiu como resultado da junção desses dois aspectos de grande relevância 
para a comunidade. 

Saída de muitas famílias da 
comunidade para as cidades de 
Areia Branca, Mossoró e 
Tibau, localizadas no estado do 
Rio Grande do Norte, em busca 
de melhorias econômicas e 
sociais.
Comentava-se que nessa época 
havia uma presença muito forte 
de lobos que foram vistos 
várias vezes por algumas 
parteiras (Izabel Calixto, 
Raimunda Calixto e 
Mariquinha Calixto).
1958 foi o último ano que teve 
o sal como atividade 
econômica.

Cacimbão de água, 
doado pelo prefeito 
Dedé Teixeira.
 A criação da 
Associação de 
Moradores de Córrego 
do Sal.
 A comunidade se 
organizou e foi até a 
câmara de vereadores 
para reivindicar obras 
para a comunidade.
Conquista da energia 
elétrica.
Participação ativa da 
comunidade nas 
reuniões do orçamento 
participativo.

A vinda das primeiras 
famílias, descendentes 
de índios e escravos. Muitos bailes chamados de 

“forró” tocado por fole, 
organizado pelo “sêo” José 
Mulato.
Os trabalhos eram pagos 
com alimentos (trocas).
Construção da primeira 
escola de Manibu, 
considerada comunidade 
mãe de Córrego do Sal.
Enchentes que cobriram as 
salinas e as pessoas foram 
para outras comunidades 
trabalhar nas casas de 
farinha.

A primeira agente de 
saúde da comunidade 
(Francineide).
A chegada da primeira 
bomba de água doada 
pelo governador Tasso 
Jereissati (1990).

Foi colocado o primeiro 
tijolo pelo padre Zé Sales, 
marcando o local da atual 
igreja.
Participação ativa da 
comunidade nas santas 
missões populares (evento 
religioso realizado  em 
todo o município de 
Icapuí).

2000- Poço comunitário com caixa 
d´água, e encanação em todas as 
casas.
2001- A comunidade começa a 
receber coleta de lixo. 
O primeiro transporte escolar.
2002- A construção da estrada de 
piçarra que dá acesso à comunidade 
de Manibu). Construção e 
inauguração da igreja com missa 
celebrada pelo Pe. Lopes.
2003- Primeira visita de  turistas 
europeus para degustar a principal 
culinária feita pelas mulheres, a 
galinha com coco e a sobremesa de 
cocada.  Construção de viveiros de 
camarão. Contribuição de uma 
voluntária, Elizabeth, vinda da 
região norte do Brasil, onde 
organizou o natal das crianças da 
comunidade e facilitou oficinas 
sobre ética e cidadania.
2004- Primeiro concurso da Garota 
Camarão. Conclusão do salão de 
festas da comunidade.
2005- Fechamento da fazenda de 
camarão por não ter sido uma 

atividade sustentável.
2006 -Um grupo de jovens da 
comunidade participa de um curso 
denominado de Consórcio da 
Juventude, durante 06 meses e, 
como resultado, foi construída a 
horta comunitária.
2007- Visita de um grupo de 
turistas da América Latina. 
Construção da cozinha de 
alvenaria comunitária, parceria 
com a Fundação Brasil Cidadão.
2008- Visita de um grupo de 
estudantes da Universidade 
Federal de Pernambuco.
2009 – Eleição do novo presidente 
da Associação de Moradores 
(Edinilson Silva).
2010- A comunidade foi inserida 
dentro de um projeto chamado de 
“Parceiros em Ação”, financiado 
pelo Banco Santander  e 
coordenado pela  Fundação Brasil 
Cidadão com capacitação 
(construção do plano de negócio 
do grupo de mulheres que fazem 
alimentação).

1920 1930 1940 1950 1960 19801970 1990 1997 1998 1999 2000/2011

Uso de remédios 
caseiros e plantas 
medicinais. 

As pessoas 
juntavam-se todas as 
noites na casa de 
“sêo” José Mulato, 
onde eram contadas 
histórias ( rodas de 
conversas).
Escola em Manibu -  
professora 
Teresinha.
Outra professora da 
comunidade de 
Peixe Gordo, 
conhecida por dona 
Zélia, veio ensinar 
na comunidade.

Foi realizada uma 
reunião sobre os 
cuidados ambientais com 
a questão do lixo.
Vinda de um biólogo de 
Fortaleza  para falar 
sobre os cuidados com o 
manguezal.
Início da festa do 
padroeiro São José que é 
uma referência no 
município.
Presença de um médico. 

Igreja de
São José

Filismina Batista
Andrade

Festa de São João
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1972 - Construção da 
1ª igreja católica da 
comunidade.
Primeira casa de farinha 
de propriedade do sr. 
Joaquim Roseno Brasil.

GRAVIER
Origem do nome
Alguns relatos apontam para a sua origem indígena, mas segundo pesquisas 
bibliográficas não existem referências a essa palavra. Pessoas comentam o fato 
de que a origem do nome é uma corruptela do sobrenome de um dos habitantes 
da região. Outra versão seria o fato de a área ter sido reduto de escravos que, 
saudosos de sua terra de origem, denominaram o local de Gravier, fazendo 
referência a um dos países africanos próximo à sua terra natal, provavelmente 
Guiné.

Construção da casa 
do primeiro 
morador do 
Gravier, antigo 
Curral Grande,
“sêo” Pedro 
Fernandes.

1932 – Ano de 
seca – perda nas 
lavouras.
Escassez de 
alimentos.
Poucas casas.

1ª escola da 
comunidade que 
funcionava na Casa de 
“sêo” Mundinho.

2000 - 1º celular a 
chegar na comunidade, 
pertencia a Zé 
Alexandre. 
2004 – Chegada da  
água encanada.
2010/2011 – Cisternas 
de placa em todas as 
casas pelo Projeto do 
Semiárido (ASA).

1900 1910 1920 1930 1940 19601950 1970 1980

Chegada da família de  Manoel Davi.
1917 – Ano de seca na comunidade.

Famílias vivem 
da agricultura.
Mata fechada.
Acesso por 
“veredas no meio 
do mato”.

1º caminho de 
acesso  para a 
comunidade, 
próximo ao Córrego 
da Mata. Outro 
período de seca.

Chegada da energia 
elétrica - 1991 – através 
de Chico Camargo.
Construção da estrada 
carroçável até a empresa 
Marispanha.
Construção do posto de 
saúde.
1999  - Colocadas duas 
boeiras, areia e piçarra, 
para melhorar a 
passagem molhada.
1999 – Construção da 
estrada de  piçarra, 
ligando  Peixe Gordo ao 
Gravier.

1990 2000/2011

1º carro a chegar na 
comunidade, Rural de 
Chico Ciríaco.
Iniciada a construção do 
paredão de madeira, 
chamado de passagem 
molhada, usando fitas de 
ripas de carnaúba e nas 
laterais, cerca de ramo e 
galhos.

Construção do primeiro 
prédio da escola da 
comunidade.
Grande dificuldade para 
se conseguir os serviços 
de saúde, indo até Morro 
Pintado a pé para uma 
consulta.
Construção da 1ª casa de 
alvenaria da 
comunidade, de Chico 
Cirilo.
Construção da estrada 
que liga Gravier ao 
tanque do Lima.
 

Raimunda Roseno

Antiga casa de farinha
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A Setembro de 1942: por decreto diocesano, a Paróquia 
de Nossa Senhora do Rosário de Areias é transferida, 
sob muitos protestos, para a Vila da Caiçara (atual 
sede da cidade de Icapuí).
O Padre Assis Monteiro foi o principal responsável 
pelo Ato, segundo ele mesmo declarou décadas 
depois em um documento.
Dezembro de 1943: Areias passa a se chamar 
Ibicuitaba.
Um nome indígena, do tupi-guarani, que significa 
‘aldeia do solo fino’ ou ‘aldeia do areal’.
O novo nome não é assimilado pela população, que 
após décadas ainda referia-se à Vila como Areias. 

IBICUITABA
Origem do nome
Areias foi o primeiro nome da comunidade, que teve sua toponímia original 
mudada por força da Lei 1.1156 de 30 de dezembro de 1943 e que passou a 
denominá-la de Ibicuitaba, nome de origem tupi-guarani que significa
“Aldeia do Areal”.

Dezembro de 1810: 
a Vila de Areias é 
visitada pelo 
viajante e escritor 
inglês Henry 
Koster, que dela 
disse não ser nada 
mais do que uma 
pobre vila, poucas e 
esparsas casa de 
taipa, distantes 
umas das outras, 
protegidas por 
imensas colinas de 
areias alvas. 

Vila de Areias é 
elevada a 
Paróquia 
(Paróquia de 
N.Sra. do 
Rosário de 
Areias), que 
abrangia uma 
vasta região, 
desde Retiro 
Grande à barra 
do rio Mossoró. 
O Padre 
Florêncio de 
Almeida Pinto é 
nomeado 
primeiro 
pároco.

1936: o jovem e 
revolucionário João 
Tavares de Souza é 
assassinado na Vila em 
10 de maio. João 
Tavares era comunista 
e estava ligado à 
primeira guerrilha das 
Américas, sediada em 
Mossoró em fins de 
1935.
1937, 38 e 39: grave 
febre em Areias e 
região. A malária 
dizimou grande parte 
de sua gente, 
sobretudo mulheres 
grávidas, crianças e 
velhos.

1980: chegada da energia elétrica em 
Ibicuitaba.
1981: a estrada, agora asfaltada, 
chega até a comunidade. 
1983: construção da escola 
Professora Carlota Tavares de 
Holanda.
1984: luta pela Emancipação Política 
de Icapuí: por razões históricas, o 
povo de Ibicuitaba coloca-se contra o 
ato emancipacionista e vira quartel 
general dos Costa Lima que, há 
décadas, estavam no poder em 
Aracati, município-mãe.
1985: Icapuí é oficialmente um 
município e tem Ibicuitaba como um 
de seus distritos, seguido da Vila de 
Manibu. 

XVIII 1810

Junho de 1873: 
início da 
construção da 
Igreja de Nossa 
Senhora do 
Rosário de 
Areias, idealizada 
por Antônio José 
de Holanda e sua 
esposa, a sra. 
Olympia 
Custódia do 
Amor Divino. Os 
trabalhos iniciais 
naquele ano 
deixam a obra tão 
sonhada, nos 
alicerces.

Término dos trabalhos da 
capela, conduzidas pelo Cel. 
Ricardo de Holanda e pelo 
Major José da Cunha 
Rebouças, tendo os escravos 
negros como principal
mão-de -obra. 
Muitos homens vêm dos 
sertões de Russas, Jaguaribe e 
Jaguaruana para agilizarem os 
trabalhos mais caprichados do 
templo, entre eles Canuto 
Rodrigues da Costa. Muitos 
deles casaram-se com as 
praianas de Icapuí.
A imagem de Nossa Senhora 
do Rosário é doada, para 
sempre, humilde e imperiosa, 
aos altares da Capela pelo sr. 
José Pedro Celestino, escravo 
alforriado, devoto da Santa, 
que a doou após uma 
promessa.

1970: ações movidas 
pelo professor Walter 
Holanda tentam retirar 
grande parte da areia que 
ainda dificultava a 
permanência das pessoas 
no lugar. Salve o mestre 
e professor Walter 
Holanda.

1951: é fundada a Companhia Força e 
Luz de Ibicuitaba. A Vila vive seu período 
áureo: uma rádio comunitária, energia 
movida a um motor a diesel, um cinema e 
havia planos para um campo futuro que 
possibilitasse pouso de aviões de pequeno 
porte. 
1955: a Vila é invadida e aos poucos vai 
sendo soterrada pelas dunas. São duas 
décadas de soterramento e caos, sem 
nenhuma ação dos governos estadual e 
municipal. Ibicuitaba é aos poucos 
abandonada pelo seu povo. Habitações 
foram destruídas e a Vila foi notícia em 
toda a imprensa cearense. O bispo Dom 
Raimundo de Castro, à época bispo de 
uma Diocese no Maranhão, e que já havia 
sido pároco de Areias (Ibicuitaba), visita a 
Vila e, na ocasião, declarou aos poucos 
habitantes que ali residiam: “Essas dunas 
de areia ainda serão dunas de cidade”. 

1873 1875 1880 1889 1930/1939 1940/1949 1950/1959 1970/1979 1980/1989

Final do século XVIII – Nasce a Vila de Areias, 
em uma área de sítios distante cerca de 
oitocentos metros do atual núcleo urbano, então 
conhecido como Ibicuitaba. Chegada das 
primeiras famílias, entre eles os Ferreira de 
Freitas, os Barbosa de Freitas, os Souza 
Machado, os Holanda, os Nogueira de Lucena e 
os Rebouças.

1889 – A Vila de 
Areias é elevada à 
condição de Distrito 
de Paz. O Distrito 
seria extinto cerca de 
dois anos depois.

Casarão de
Ibicuitaba

Igreja Nossa
Senhora do Rosário

Maria Sampaio
(Maria de Baia)

Maria de Lourdes
de Sousa
(Mãe Dinha)
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Casa de engenho de “sêo” Elísio.
Maria João Brilhante distribuía 
uma pílula para o tratamento das 
doenças.
Diversão: reisados e cantorias.
D. Julieta – professora.
1942: passa a ser paróquia, título 
que antes era de Areias, 
“Ibicuitaba”.
1943: mudança do nome de 
Caiçara para Icapuí.
Início do contrabando de café na 
região.
Moradores foram para a
II Guerra Mundial, Luiz de Neto 
é morto no conflito.

ICAPUÍ/SEDE
Origem do nome
Topônimo Icapuí vem do tupi-guarani “Igarapuí” (ygara: canoa, puí: rápida, 
veloz) e significa canoa ligeira ou “canoa veloz”.

Algumas 
residências no 
Centro, 
comércio e já 
havia uma 
farmácia, 
escrita com PH. 

1932: Ano de seca.
Pais e filhos 
trabalhavam na 
agricultura. 
Mulheres faziam renda 
e labirinto.
Epidemia de malária.
Alimentação muito 
escassa, época difícil.
Rezadeira Chica de 
Ruano.
1938: criação do 
Distrito de Caiçara.

Predominância do catolicismo.
Centenário da Igreja – reforma e 
colocação do forro.
Construção da 1ª escola.
Chegada da energia elétrica.
Construção da estrada de piçarra.
Chegada da primeira televisão 
pública.
Copa do mundo movimenta a 
cidade.
 

Conclusão da 
Igreja de Nossa 
Senhora da 
Soledade.

Casas de  palha e taipa.
Pesca de currais.
Agricultura.
Cultivo da cana-de-açúcar.
Mulheres trabalham na 
retirada de “ticum”.
Construção do 1° cemitério.
Presença das famílias. 
Teixeira, Rocha, Ciríaco, 
Apolinário, Monteiro, Assis, 
Porfírio, Ferreira, Galdino e 
Marques.
Visita do bispo Dom Manoel 
da Silva Gomes em 1918.

Professora: dona 
Joaninha.
Loja de Deíu abastecia a 
região, vendia remédios 
e aplicava injeção.
Início da pesca da 
lagosta.
Parteira: Maria de 
Teotônio Alcântara.

Professoras: Dona Mizinha e 
Francisquinha de  Rodolfo ( Francisca 
Ferreira Maia).
Rezadeira: Joana de Chico Novo.
Construção do posto de saúde.
Construção do posto de policultura
Albaniza Sarazate.
Construção da gruta.
Seca de 1958, muito sofrimento.
Raimundo Felix delegado de Icapuí.
1959: 1ª tentativa de emancipação.

1900 1910 1920 19701960195019401930

Casa de farinha de “sêo” Eliseu.
Tratamento com remédios 
caseiros.
Antônia Piau – parteira.
Diversão: pastoril, festas 
religiosas.
Trabalho nas salinas.
1924: construção do parapeito 
da Igreja.
1928: construção do piso de 
cimento da Igreja.

1873

Mirante da
Serra do Mar Felisbela Rodrigues

Fabricação de barcos
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Fundação da 
primeira 
associação da 
comunidade 
(Associação dos 
Moradores da Vila 
Ipaumirim).
Recebimento de 
uma linha de 
crédito pelo 
INCRA 
(PROCERA-BNB, 
antigo PRONAF).

INCRA
Origem do nome
O Núcleo Urbano do P. A. Redonda ficou conhecido como INCRA por se tratar 
de um ASSENTAMENTO INCRA, criado no dia 23 de novembro de 1982, pelo 
Decreto nº 87.861, assinado pelo presidente João Batista Figueiredo e publicado 
no Diário Oficial da União, em 25 de novembro de 1982, numa área de 
aproximadamente 3.772,98 ha.

Família do senhor 
Arlindo se instala na 
região.
23 de novembro de 
1982: fundação do 
Núcleo Urbano do 
P.A.Redonda, 
ASSENTAMENTO 
INCRA, pelo Decreto 
nº 87.861, assinado 
pelo presidente João 
Batista Figueiredo e 
publicado no Diário 
Oficial da União, em 
25 de novembro de 
1982, numa área de 
aproximadamente 
3.772,98 ha.

Construção de um 
novo poço.
Ampliação da rede 
elétrica com mais 
qualidade.

Chegada de recursos para construir 
mais 20 casas. 
Participação da comunidade no 
Orçamento Participativo.
1997: fundação de outra associação 
denominada PA REDONDA.
Conquista de uma linha de crédito 
pelo INCRA (PROCERA-BNB, 
antigo PRONAF).
Os assentados -110 famílias 
-conseguiram empréstimo com o 
Banco do Nordeste através da 
associação do PA REDONDA, 
voltado para custeio – limpeza de 
cajueiro/roçado.
Chegada de um orelhão público.
Transporte escolar.
Primeira Agente de Saúde - Mônica 
de Djalma. 

1970

Terras consideradas de 
Redonda.
Devolutas, moradores de 
outras comunidades 
utilizavam a área para a 
agricultura.
Não tinham escrituras.
Comunidades  que 
usufruíam dessas terras: 
Redonda, Peroba, Picos e 
Vila Nova.
Primeiras famílias a se 
apossar das terras: Cirilo e 
Modesto.

Primeira professora: Geralda 
Rodrigues.
Construção da escola.
Construção da casa de 
farinha.
Construção de um mercado.
Construção do galpão para os 
agricultores guardar os 
materiais.
Chegada de materiais de 
construção para construir 40 
casas. Foram construída 13 
casas.
Comunidade fica sem água.

2000: criação da fábrica de beneficiamento de castanha de 
caju para todas as famílias, em parceria com a 
FETRAECE-ORGAPE –ASSOCIAÇÃO CAIÇARA.
2004: novas parcerias surgem para fortalecer o projeto da 
fábrica (Fundação Banco do Brasil, TELEMAR, 
EMBRAPA, PMI, UFC-BNDES/PNUD).
2005: construção de um projeto, contratando uma 
empresa, pagando um valor de 5 mil reais através do 
INCRA para conseguir mais casas (construção de 90 
casas), parceria com a Caixa Econômica.
26 famílias foram beneficiadas com o PROCERA 
(empréstimo).
2007: chegada de computadores para formação de uma 
ilha digital (Fundação Banco do Brasil).
2010: a comunidade perdeu toda a plantação em 100% por 
falta de chuva.
 A comunidade começa a ter graduados.
2010: a comunidade conseguiu um trator e uma carroça 
para arar os terrenos de 63 assentados através da 
Associação de Moradores de Vila Ipaumirim em parceria 
com o governo do estado.

1983 1985 1990 2000/20111997199519931980

Terra distribuída entre 
260 famílias, 
cadastradas segundo 
duas modalidades de 
uso: individual e 
coletivo.

Permanecem sem 
água.

Maria do Carmo
Rodrigues

José da Silva 
(Zé de Munho)

Vicente Arlindo Viana

Artesanato

Artesanato
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A Primeira televisão a bateria e /ou 
gerador pertencia ao
sr. Chiquinho João Nel.
Construção da estrada que dá 
acesso a Peixe Gordo.
Sr. Chiquinho transportava as 
pessoas para a cidade de Mossoró 
pelo corredor que  dava acesso à  
praia e da praia seguia para 
Mossoró.
Presença do um carro mixto do
sr. Xavier.
Corredor construído com bucha 
de coco.
Forma de diversão: drama, 
pastoril, corrida de cavalo e jogo 
de futebol.
Chegada do Mobral para 
alfabetização de adultos.
Construção de casas de alvenaria.

MANIBU 
Origem do nome
Toponímia tupi-guarani, já aparecia em uma data de sesmaria de 1732. 
Corresponde a uma área de terra fértil, onde as plantas se
desenvolvem com rapidez.

1937: grande seca afetou toda a 
região e apareceram muitas 
pessoas de outras localidades, que 
se alojavam embaixo dos juazeiros 
e cajueiros.
Morte de mulheres de parto e de 
crianças por falta de assistência 
médica.
Nativos retornando da região norte.
Epidemia de malária - os mortos 
eram enterrados nos morros da 
praia, nos arrombados e nos 
cercados.
Existência de  02 casas de farinha 
dos srs. Delmiro Reinaldo e Misael 
Epifânio e 02 engenhos, de Pedro 
Cunha e Misael Epifânio.
Primeira profª. Maria Helena 
Rebouças Marques, vinda de Gado 
Bravo. Escola em sua própria casa.
Comércio de cachaça e rapadura. 

Dona Julinha, parteira 
e curandeira.
Primeiro transporte, 
um  jipe do sr. 
Chichico (Francisco 
Alves).
Comércio do sr. Chico 
Circo. 
Comércio do sr. Chico 
Nel. 

Grande enchente isolou a 
comunidade das outras e alargou o 
rio.
Escola  na casa do Sr. Absalão. 
Emancipação de Icapuí em 1984,   
com  a independência política através 
de  plebiscito, desmembrando-o da 
política administrativa de Aracati.
A comunidade lança 03 candidatos a 
vereador que não foram eleitos.
Primeira Agente  Comunitária de 
Saúde da própria localidade. 

1910

Registro de 06 famílias. 
Em decorrência da seca de 
1915, as pessoas comiam 
xique-xique.
Morte de animais.
Pessoas saíram para o 
norte.
Água de cacimba.
Casas de palha. 
Meio de transporte a pé ou 
a cavalo. 
Acesso para outras 
comunidades por dentro da 
mata e morros de areia até 
chegar à praia. 

Comunidade católica. 
Celebrações feitas por Pe. 
Marcondes na casa de 
Sebastião Bento uma vez por 
ano.
Principais diversões: ir pra a 
missa, às festas em Tibau e 
forró nas casas de farinha e no 
engenho de Zezinho Cunha.
Professora Terezinha 
Rebouças.
A saúde muito precária, os 
doentes eram levados para 
Areia Branca ou Mossoró, 
transportados numa rede até a 
praia.
Em 30 de dezembro de 1943, 
Caiçara passou a ser chamada 
de Icapuí, nome dado a esta 
cidade até os dias atuais.

Manibu deixa de ser o centro 
das manifestações religiosas de 
Barrinha e Córrego do Sal.
Fundação da primeira 
associação, com abrangência 
das comunidades de Barrinha e 
Córrego do Sal. 
Mudança no nome da 
comunidade, de Manimbu, para 
Manibu, feita pelos líderes da 
comunidades.
Chegada da energia elétrica, 
estrada asfaltada, telefone 
orelhão e telefone fixo.
Jovens nas universidades. 
Professores formados da 
própria  comunidade.
Criação da frota de ônibus do 
sr. Raimundo José. 
Criação de uma rua em 
homenagem à sra. Aldenora 
Holanda, primeira líder da 
comunidade.

1940 199019601920 1930 1950 1970 1980 2000/2011

Fundação de uma nova 
Associação de Moradores 
com os membros apenas  de 
Manibu e praia. 
Chegada da água encanada. 
Asfalto no corredor.
Telefonia celular e internet.
Melhorias e expansão do 
comércio de cereais e 
comércio de material de 
construção.
Coleta de lixo.

Aproximadamente 15 famílias.
Viviam da pesca e da agricultura. 
Mulheres faziam labirinto e redes de 
pesca.
Casas de taipa, cobertas de palhas, com 
piso de barro.
Uso de remédios caseiros.
Parteira vinda de Guajirú, sra. 
Raimunda Corrupio.
Outras parteiras da época Ana Boi e 
Isabel Calixto, que também eram 
rezadeiras e residiam em Córrego do 
Sal. 

Construção da igreja em forma de mutirão 
com pedras trazidas do mar.
Celebração da primeira missa 
por Pe. Marcondes.
Escolha do padroeiro São Sebastião, 
motivado pelo dono da casa, onde o Padre  
celebrava  e que tinha uma imagem de São 
Sebastião do qual era muito devoto e por 
seu nome ser Sebastião Bento.
Primeiro comércio na área da praia de 
propriedade do sr. Jopiniano.
Primeira tentativa oficial para Icapuí 
tornar-se município. 

Casa de taipa
alpendrada
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Jeep da vacinação.
Desidratação e verminoses 
mataram muitas crianças.
Maria Edilse Barbosa, professora 
vinda de Aracati.
Diversão: pastoril, cantoria e coco 
de roda.
Parteira: Maria Malaquias.
“sêo” Amaurílio aplicava injeção.

MELANCIAS DE BAIXO
Origem do nome
Relacionado às propriedades férteis do local, mais precisamente pelo grande 
cultivo de melancias. Ou mesmo pela existência das frutas em grande 
quantidade tanto nas dunas como na praia produzidas naturalmente sem 
interferência humana. No início, o povoado era apenas uma comunidade, 
localizada às margens da estrada de terra, que servia de acesso entre as 
comunidades. O que nos leva a crer que tanto Melancias de “Cima”, como 
Melancias de “Baixo” possuem as mesmas raízes para a origem de suas 
histórias. Ressaltando o uso dos termos “de cima” e “de baixo” como um 
atributo meramente geográfico.

Comércio do seu 
Turibe.
Comércio de João 
Deodato.
Transporte/comércio em 
animais.
Engenho José 
Raimundo de Souza.
Seca de 32, 
dificuldades, fome.
Malária matou muita 
gente; tratamento: furar 
o dedo, comprimido 
amarelo, guardas da 
SUCAN.
Malária vinda do norte.
1º rádio de Miguel 
Carvalho.

Início das atividades 
de “sêo” Epitácio 
como professor. 
Escolas nas casas das 
pessoas.
Diversões: pastoril, 
tertúlias, calungas, 
natal, festas religiosas 
de São Pedro, festa de 
Nossa Senhora do 
Rosário em Ibicuitaba 
com Padre Zé Sales.
Carro mixto de Zé 
Dantas.
Ditadura Militar.
Contrabandos de café, 
pessoas perseguidas 
por envolvimento.

Fundação da Associação de 
Moradores.
José Amaurílio Rebouças, 
primeiro presidente da 
Associação de Moradores.
Agente de Saúde: Lúcia 
Maria Rebouças.
Televisão na casa de Geraldo 
Canário.
Copa do Mundo, 
comunidade reunida para 
assistir.
Chegada da água encanada, 
projeto São José.

1910

Pesca, agricultura, casa de 
farinha, engenho, renda, 
labirinto e cultivo de 
algodão.
Mercadorias nas 
embarcações em mar: 
madeira e farinha.
Famílias vão para outras 
regiões (Mundaú), comem 
xique-xique na seca de 15.
Zé Deodoro era professor, 
Sebastião Carvalho.

Produção de aguardente abastecia tanto 
regiões do Ceará como do Rio Grande 
do Norte, comercializada pelo sr. João 
Deodoro.
Estradas de areia em lombos de animais. 
Agricultura e pesca. Dependiam de 
curandeiros, de plantas medicinais, os 
partos eram feitos em casa. As notícias 
da segunda guerra mundial eram ouvidas 
pelo rádio, na emissora “ABC 
Canarinho”, e causavam medo e 
apreensão nos moradores, 
principalmente nos jovens que fugiam e 
se escondiam no mato para não terem 
que se apresentar em Aracati e servir na 
guerra.  A captura era feita pelo delegado 
Major José Cunha, que levava os 
homens em idade de servir para 
apresentar em Aracati. Durante esse 
período, um fato causou grande 
desespero e alvoroço na região, foi a 
passagem do “Zepelim”.

Movimento de emancipação 
política de Icapuí, toda a 
comunidade se mobiliza em 
torno do plebiscito, e votando 
no “SIM” e fazendo a diferença 
na hora do resultado.
Construção da escola com três 
salas de aulas, feita por José 
Airton, tendo o sr. Epitácio de 
Carvalho como professor e 
coordenador. 
A estrada de piçarra é 
melhorada e chega a energia 
elétrica. As casas já são 
construídas de tijolos e cobertas 
de telhas. 
A comunidade constrói a 
primeira igreja Evangélica. 
Apesar de já contar com 
serviços na saúde, a sra. Maria 
de Lourdes continua sendo 
parteira. 

1940 199019601920 1930 1950 1970 1980 2000/2011

Àgua do SAAE.
Reforma da escola -“Projeto 
Escola Ideal”.
Calçamento.
Asfalto.
Nova Assembléia de Deus.
Construção da igreja católica 
Mãe Rainha (2003).
Programas sociais.
Telefone público.
Fonte de renda: pesca, renda, 
comércio.

Fabricação de cachaça 
no engenho de Miguel 
Carvalho (ainda 
existe).
1ª casa de farinha, de 
Manoel Luiz.
Rezadeira Rosinha de 
Isabel Balbino.

Estrada carroçável.
Casas de taipa coberta de 
palha.
Lamparina e faróis.
1ª escola (centro 
comunitário). 
Televisão pública a 
bateria.
Geladeira a gás, de Tião 
Carvalho.
Geladeira a gás de “sêo” 
Amaurílio

Escola municipal
Edilce Barbosa

Wilson Gualberto
de Alcântara Rebouças
e Ozinélia Rebouças

Igreja Mãe Rainha

Processo de construção da 
linha da vida no grupo 
escolar
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1956: construção da casa 
paroquial.
Construção do cruzeiro pelos 
missionários vindos da Alemanha 
e bento pelo Pe. Benedito.
Construção de chafariz.
A escola da comunidade passa a 
ser no salão paroquial, tendo 
como professoras, dona Neném 
(Maria Fausta Correia), dona 
Liduina e Francisca Helena.

MELANCIAS DE CIMA
Origem do nome
Topônimo relacionado às propriedades férteis do local, mais precisamente ao 
grande cultivo de melancias.

Construção da capela da 
Sagrada Família, 
padroeira da 
comunidade. 
Construção da casa de 
farinha do sr.Manoel 
Matheus.
Festas de coroação de 
Nossa Senhora de 
Fátima, santa devota 
nesta comunidade. 
Seca de 32 levou muita 
gente a sair para outros 
locais, retornando 
depois.
Construção do 
cemitério, sendo a 
primeira pessoa a ser 
sepultada a sra. Maria 
Filisolina Porto.

Chegada dos primeiros 
veículos de 
propriedade do sr. 
Miguel Carvalho e Eli 
Rebouças.
Parte da família  
Carvalho vai para 
Aracati em busca de 
educação para os seus 
filhos.
Início da atividade de 
apicultura.

Fundação  da Associação de 
Moradores –AMEC.
Participação nas santas 
missões populares.
Construção de um novo 
cruzeiro em frente à Igreja 
Católica. 
Construção da praça do 
cruzeiro.
Chegada do ramal telefônico, 
que funcionava na casa de 
Adeil.
Início da coleta de lixo.

1898: chegada do Pe. 
Clicério da Costa Lobo, 
vindo exilado de Juazeiro 
do Norte.
1907: liderou a construção 
do oratório, feito de taipa e 
coberto de palha.
1916: falecimento do Pe. 
Clicério e início da 
evangelização nas 
comunidades. 
1917: foi instituída a 1ª 
unidade de ensino de 
Melancias (escola), com a 
professora Maria Correia, 
que veio de Fortaleza, 
casando-se com um dos 
primeiros habitantes da 
comunidade, sr. Eli 
Rebouças.

Chegada do Padre Marcondes.
Comunidade organizada se mobiliza 
para arrecadar dinheiro através de festas 
como pastoril e dramas em prol da 
construção do salão paroquial.
1947: construção do salão paroquial.

Participação no movimento de 
emancipação de Icapuí.
A comunidade recebe a sua 
primeira Agente Comunitária 
de Saúde pelo plano de 
emergência do governo 
estadual (dona Maria Alice).
Escola sai do salão paroquial e 
é construída em Melancias de 
Baixo. 
Construção da estrada em 
piçarra.

1940 199019601920 1930 1950 1970 1980 2000/2011

Construção da estrada com 
asfalto.
Expansão e surgimento de 
novas ruas.
Construção da capela 
velório.
Construção da escadaria do 
cruzeiro.
Construção da praça ao lado 
da igreja.
Chegada da água do SAAE 
(com distribuição precária 
até hoje).

Chegada de um 
delegado chamado
sr. Porto.
Já existiam casas de 
farinha, engenho,  
fábrica de descaroçar 
algodão e lojas de 
tecidos.
Chegada da imagem da 
Sagrada Família, que 
veio a se tornar 
padroeira desta 
comunidade.

Chegada da energia 
elétrica.
Chegada de cursos de 
primeiros socorros com 
a Irmã Inês, através do 
Pe. Diomedes.
Construção da Escola na 
casa de dona Maria 
Correia.

XIX/1919

Francisca Maria
da Silva

Igreja Jesus, Maria
e José

Casas antigas
de taipa
alpendradas
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Seca de 58: 
pessoas saíram da 
comunidade com 
destino ao 
Amazonas e outros 
estados do norte e 
sudeste em busca 
de trabalho e 
melhoria na 
qualidade de vida.

MORRO PINTADO
Origem do nome
Referência à existência de grandes morros de areias brancas e vermelhas que 
serviam de orientação para os pescadores em alto mar, que tinham como ponto 
de referência na hora de voltar para casa o morro de areias vermelhas e o morro 
de areias brancas que, quando se juntavam no horizonte, formavam o “Morro 
Pintado”.

Construção do engenho 
de Chiquinho Zezé.
Prática da caça, como 
forma de obter 
alimentação.
Início da epidemia de 
malária: tratamento com 
a pílula da guarda 
“antebrina”.

Comércio  do Tenente 
Viana e dono do 
primeiro rádio.
Mobral em Ibicuitaba  
com cerca de trinta 
famílias.
Entrada do jeep para 
entregar vacinas.
Quando adoeciam 
furavam o dedo para 
tomar a “pílula 
amarela” – Guarda da 
SUCAM.

Fundação da Associação de Moradores, Maria de Lourdes 
primeira presidente.
Comunidade acompanhou o movimento do impeachment do 
presidente Collor.
1º telefone público, ramal vindo de Ibicuitaba.
Participação nas santas missões populares.
Construção da escola.

Presença de algumas 
famílias.
1910: nascimento de 
Maria Josefina Rebouças. 
1915- construção da 
primeira casa de taipa de 
Manoel Rebouças e Maria 
Conceição Rebouças. 
Grande seca na região.
Presença dos engenhos dos 
Holanda. 
Casa de farinha coberta de 
palha de Manoel Rebouças 
Filho.
Atividades: artesanato, 
pesca, agricultura, 
atividades nos engenhos e 
casas de farinhas.
Diversão: coco de roda, 
pastoril e reisado.

Comércio de José Raimundo Cunha.
1942: ano de seca, com muita escassez 
na alimentação, perdas das lavouras.
Durante a guerra as pessoas ficam 
aterrorizadas com medo de serem 
levadas para a guerra.
A escola funcionava em Ibicuitaba.

Rezadeiras: Carmoniza, Joana de 
Manoel Joaquim e Maria de Deca.
1980: muitas pessoas se dirigem para 
Fortaleza, à espera do Papa.
Primeira televisão a bateria na casa 
de dona Lourdes, onde a comunidade 
se reuniu em 1982 para assistir a 
Copa do Mundo.
1983: construção do Salão 
Comunitário através do
Pe. Diomedes e o projeto Misereor. 
Construção da bodega comunitária, 
roça comunitária, poço comunitário, 
farmácia viva, lavanderia e horta 
comunitária.
Emancipação, grande conquista, 
algumas pessoas foram perseguidas 
por participar do movimento de 
emancipação.
Chegada da energia elétrica. 
Construção da estrada carroçal.  
Construção do chafariz público. 
1ª missa no alpendre da casa de 
Mariquinha. 1º médico a atender na 
comunidade, dr. Isaac.

1940 199019601920 1930 1950 1970 1980 2000/2011

Estrada asfaltada.
Abastecimento de água pelo 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto do Município de 
Icapuí-SAAE.
Compra da casa para alojar o 
museu de Morro Pintado 
(2008).
Construção da fábrica de 
beneficiamento da casca do 
coco – FIBRA ATIVA.

Presença de doenças, 
sem atendimento 
médico. Uso dos 
remédios caseiros para 
a cura de catapora e 
bexiga da peste.
Enterro dos mortos nas 
dunas.
Rezadeiras sra. 
Fredegunda e 
Bonifácia, que também 
era parteira.
Sra. Vicência Cruz, 
professora.
Principal tipo de 
comércio era a troca, 
principalmente mão de 
obra x alimentos. 
Participação nas festas 
religiosas de Ibicuitaba.

Parteiras: Aldagisa, da comunidade 
de Olho d’Água, Maria do João 
Leocádio e Inocência.
Dona Lourdes, primeira professora 
da comunidade, usava o método 
Paulo Freire. A escola funcionou em 
sua casa de 1976 a 1984.
Maria Algecira, Agente de Saúde.
Os doentes eram levados em redes, 
em cadeiras ou em lombo de 
animais para Aracati ou Mossoró.
Farmácia do “sêo” Anastácio, que 
era farmacêutico no centro.
Contrabando náutico de café e 
bebidas, pessoas foram presas. 
Primeira geladeira a gás pertencia a 
Maria do Dé. 
Casa de forró do Franciné.

XIX/1919

Igreja de São
Francisco

Marcos Paulo
Rebouças

Luiz Paulo
Rebouças

Dimas Agostinho
Nascimento 
(“Sêo” Dimas)

Maria do Carmo
de Alencar Oliveira
(dona Ducarmo)

Antônio Jací
do Nascimento

Casa Museu Maria da Conceição Rebouças
(fachada e interior)
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Estradas de areia forradas 
de bucha de coco e 
bagaço de cana.
Dificuldades no período 
de seca, fome e sede.
Busca de alimento 
através da caça. 
Troca de mercadorias 
(algodão, açúcar e gás), 
famílias inteiras iam para 
os roçados para trabalhar 
na colheita do milho, 
feijão e algodão.
Alguns utensílios eram 
feitos a partir de latas de 
querosene, de leite ou de 
madeira.
Bodega de Pedro 
Ferreira.

MUTAMBA
Origem do nome
Oriundo de uma árvore existente na região chamada mutamba (*).

(*) Cientificamente, MUTAMBA (Guazuma Ulmifolia) é o nome de uma árvore de médio porte, 
nativa da América do Sul, da família das Sterculiáceas. Produz flores amarelas e frutos redondos, 
de cor escura, com saliências, cujas sementes são comestíveis e têm propriedades medicinais. 
Suas folhas são usadas na alimentação do gado. Da sua casca se extraem fibras usadas na 
confecção de cordas e objetos artesanais. Também é conhecida como mutambo, cambacã, embira, 
envireira, mucungo, pojó, guazuma.

1931: chegada da família 
Cirilo, vinda de Caraúbas, 
RN.
Casas de palha. 
Mulheres trabalham na 
renda e labirinto. 
Cultivo de algodão, feijão e 
milho.
Primeiro rádio de Joel 
Damião. 
Antônio Bezerra de 
Medeiros transfere o 
comércio para o corredor. 
Loja de confecção em 
Cajuais, de Joel. 
Rezadeira Maria Viúva. 
Falta de assistência médica. 
Maria do Zé Curado, 
professora.
Malária: comprimidos do 
Guarda.
Diversão: calunga.

Carro Chevrolet de 
Francisco Floriano. 
Estrada de piçarra.
Prisão de Chico 
Jerônimo, acusado de 
comunismo. 
Notícias de que o 
homem tinha ido à 
Lua.
Sarampo. Ônibus da 
empresa Rápido 
Cascavel. 
Papangus, reisados.
Raimunda Lacerda e 
Alzenira Roseo de 
Carvalho, professoras.
Escola na casa de 
farinha.

Melhorias na saúde e 
educação.

Raspa de juazeiro para lavar roupas e 
cabelo. 
Queda de um avião na praia.
Primeiro carro de João Margarida, em 
seguida de Pedim de Aracati, 
transportavam as pessoas. 
Parteira Angelina de Barreiras e 
rezadeira dona Sabina. 
Professora Raimunda Lacerda.
Alguns parentes de moradores vão para 
a guerra. 
Padroeiro São João Batista.
Diversão: cantoria.

Construção da Escola 
Manuel Leite (hoje 
Raimunda Lacerda).
Emancipação com a 
participação de todos, 
inclusive de José Airton, 
filho da comunidade.
Estrada asfaltada.
Construção da Igreja 
Evangélica.
Orlando Rebouças 
contribuiu com a 
história da comunidade. 

1940 19901920 1930 1950 19701960 1980 2000/2011

Construção do ginásio.
Chegada do CRAS.
Reforma e aumento do 
cemitério.
Esse período também é 
lembrado pela expansão do 
comércio, a entrada de 
muitos jovens na 
universidade, a formação de 
professores e lideranças, a 
presença de programas 
sociais na comunidade, e a 
participação ativa de filhos 
da comunidade na história 
política do município de 
Icapuí.

Roupas de saco 
tingidas com casca de 
murici.
Famílias viviam da 
carpintaria, pesca e 
agricultura. 
Parteira Rosa de 
Filomena até a década 
de 50. 
Comércio na praia de 
Antônio Bezerra. 
Alimentação escassa, 
“glorado” coco e 
farinha.
Professor Manuel 
Leite.
Diversão: pastoril.

Agente de Saúde Lucimar.
1ª televisão a bateria na 
casa de Raimundo 
Lacerda.
1974: energia elétrica.
Construção do chafariz 
público na época de 
Aberlado.
Construção do posto de 
saúde.
Telefone público.
Professora Maria Borges, 
ensinava também as 
pessoas de Serra de 
Mutamba.

XIX/1910

Casas de palhas, copos de quenga de coco, estradas de 
areia. 
Construção da casa de taipa do sr. Hermolau, 1914.
Parteira Aninha de Cândido, morte de crianças e 
mulheres de parto. 
Ana Rodrigues era professora em casa.

Peças do
antigo engenho

Francisco Ferreira
de Carvalho
(“sêo” Chico)
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A Seca de 58: 
novamente moradores 
se deslocam para a 
Amazônia.
Escassez de alimentos 
e água.

OLHO D’ÁGUA
Origem do nome
Surgiu a partir de uma fonte de água, localizada no terreno de João Silvero da 
Paz. Popularmente chamado “olheiro”, o curso da água ia até Ibicuitaba, 
posteriormente transformado por um tanque de propriedade do sr.  Conceição 
Felipe D’água.

Seca de 32: saída dos 
habitantes para a Amazônia.
Epidemia da malária.
1932: Francisca Melo da 
Costa casa-se e inicia sua 
vida de professora, a 
mesma também era 
rezadeira.
Comércio de Francisco 
Liberato Rebouças, 
conhecido por Kekê.

Maria Vilani da Costa 
Rebouças (filha de 
Francisca Melo) inicia 
a vida de professora.
Jovens saem da 
comunidade para 
estudar fora (Aracati, 
Fortaleza e Mossoró).

Fundação da Associação de Moradores.
Organização de grupos religiosos 
(católico).
Início da construção da fábrica de 
beneficiamento de caju e coco.
Chegada da água.
Construção da estrada de piçarra.
Participação nas santas missões 
populares da igreja católica.
Implantação do cruzeiro.
Participação nas reuniões do orçamento  
participativo.
Transporte escolar.
Organizações e apresentações de 
quadrilhas.
Organização das festas do dia das mães e 
das crianças pela associação.
Organização da festa da padroeira Nossa 
Senhora Aparecida.

Segunda parteira, 
Adalgiza, filha de Rosa 
de Herculano.
Primeiras urnas 
eleitorais em Ibicuitaba.

Participação no processo 
de emancipação de 
Icapuí.
Jovens estudam em 
Icapuí e tinham muitas 
dificuldades para passar 
pelas levadas de água.
Chegada da energia e 
telefone.
Funcionou a primeira 
escola na casa de Maria 
da Cruz Rebouças (na 
gestão de José Airton).
Chegada da primeira 
Agente de Saúde, 
Chaguinha.

1940 19901920 1930 1950 19701960 1980 2000/2011

2000: estrada de asfalto, início da  
coleta de lixo.
2002: construção de banheiros 
populares (projeto facilitado pela 
Associação de Moradores).
2003: construção da igreja católica.
2005: organização do grupo de 
tecelagem.
2007: participação das mulheres da 
comunidade no Projeto “Mulheres em 
Movimento”, na casa de dona Mirinha.
2008: pavimentação de algumas ruas.
2009: última eleição da Associação de 
Moradores.
2010: fortalecimento do grupo de 
costura de mulheres - TECEARTE.
Organização de produtivo, que oferta 
merenda para as escolas do município. 
Presença de urna nas eleições para 
conselheiro tutelar.
Criação da pastoral das pessoas idosas.

Trabalhadores da 
comunidade iniciam 
suas atividades nas 
salinas de Raimundo 
Nelson e Bruno 
Figueiredo.
A primeira parteira, 
Rosa de Herculano.

1975- Chega padre 
Diomedes.
Padre Diomedes leva 
pessoas da comunidade 
para curso de primeiros 
socorros.
Eventos culturais (início 
dos pastoris, prado 
(corrida de cavalo). 
Chegada do primeiro 
rádio.

XIX/1910

Surgimento do olheiro, origem do nome da comunidade.
Estrada de areia.
Famílias viviam da agricultura/roçados.
Pesca artesanal.
Mercadorias vinham de Mossoró ou Aracati em animais.

Casade taipa alpendrada

Maria da Cruz
Rebouças -
(dona Mariinha)
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Professor: Luis 
Gonzaga.
Comércio de José 
Raimundo Filho.
Seca no ano de 1958.
Surge no povoado a 
bodega de “sêo” 
Jospiniano, uma tapera 
de barro socado que 
vendia farinha e 
rapadura. 

PEIXE GORDO
Origem do nome
Segundo alguns moradores a comunidade tinha o nome de “Lagoa do Junco”, 
vindo mudar para Peixe Gordo por que apareceu um peixe muito grande e 
gordo (peixe-boi) chamando a atenção de toda a comunidade e do município, 
que decidiram batizar a comunidade de Peixe Gordo. Outra versão está 
relacionada com as lagoas que existiam no lugar, a lagoa do sal e a lagoa do 
junco. As águas dessas lagoas se ligavam nos períodos de grandes invernos, 
formando as gamboas e contribuindo para a fixação do mangue que margeia a 
praia do Peixe Gordo, ao norte, do riacho Arrombado. Essa faixa de mangue 
passou a ser permanente e em contato com o mar contribuía para a farta 
alimentação dos peixes que ali existiam e eram sempre muitos gordos. 

1932: grande seca.   
Cerca de 16 famílias.
Primeira parteira 
(Raimunda Velha).
Engenho da Família 
Rebouças.

Enchente que chegou 
até a comunidade.
Professoras: donas 
Zélia, Zuila e Nelma. 
Diocese fazia doação 
de alimentos para  as 
famílias carentes.
Origem do nome do 
padroeiro da 
comunidade “Santo 
Antônio”, um senhor 
chamado João 
Marques conhecido 
por João Manchica, 
doou a imagem.
Presença de pastoris.

Epidemia da malária.
Construção da primeira 
igreja, construída de 
taipa.
Realização da primeira 
missa. 
A chegada do primeiro 
padre chamado 
Marcondes que veio de 
Jaguaruana.
Comércio de Francisco 
Rebouças.
Vinda de alguns 
políticos de Aracati 
para fazer comício.

Participação de Peixe Gordo na 
emancipação política de Icapuí.
Chegada da energia.
Encalhe de um grande peixe, 
chamado “cachalote”, da família 
das baleias.
Construção da primeira escola.
Construção do posto de saúde.
Trabalho forte junto às 
Comunidades Eclesiais de Base 
organizado pela igreja católica, 
coordenado pelo Padre Diomedes.
Chegada do telefone público.
Eleito o primeiro vereador da 
comunidade, Oceliano Moreira de 
Oliveira.
Chegada da primeira Agente de 
Saúde, Rita.
Transporte escolar (pau de arara).

1940 19901920 1930 1950 19701960 1980 2000/2011

Construção da estrada de asfalto.
Construção da atual igreja 
católica.
Coleta de lixo.
Parquinho para criança junto com 
a brinquedoteca na escola.
Criação de grupos de jovens da 
igreja.
Participação da comunidade em 
capacitações realizadas pela 
prefeitura na área de alimentação.
Projeto “Corpo meu minha 
morada”.
Projeto mulheres em movimento.
Criação de grupo de jovens.
Lançamento de um livro sobre a 
comunidade Peixe Gordo 
denominado “Labirintos de 
Areia” com a autoria de Maria de 
Fátima de Oliveira.
Falecimento de Aldo Rebouças, 
filho ilustre da comunidade.

As residências não 
eram nada 
confortáveis, todas 
construídas de palha, às 
vezes muito distantes 
umas das outras.
A higiene era irregular, 
acarretando várias 
conseqüências à saúde. 
A água, salobra, 
provinha das cacimbas, 
cavadas com enxadas e 
cobertas de palha.

Primeiro veículo da comunidade de 
João Cunha Rebouças. 
Moradores se dirigiam até a praia, 
para pegar o transporte e se deslocar 
até Aracati ou Mossoró.
Chegada da estrada de piçarra. 
Televisão pública.
Queda da primeira igreja católica
de taipa.
Primeira das residências de tijolos e 
cobertas de telha pertenceu ao 
comerciante Jospiniano, que 
ampliou seu ramo de negócios e 
passou a comprar “lagosta”, 
produto já em bastante evidência na 
região. A captura do crustáceo, 
segundo os moradores locais, 
conseguiu melhorar a vida de 
muitas pessoas.

1910

Registro das famílias de Teodósio, 
Marques, Rebouças, Oliveira e 
Manoel Apolinário. 

Fundação da Associação de 
Moradores.
Participação ativa das reuniões 
do orçamento participativo.
Orelhão público.
Construção da biblioteca “Dona 
Carminha”, doada pela família 
Rebouças.
Participação da comunidade nas 
santas missões populares 
coordenadas pela igreja católica.
Construção da via pública de 
acesso asfaltada até a praia. 

Oceliano
Moreira
de Oliveira

Casa da família
Rebouças

Aldo Rebouças

Nascido em Peixe-Gordo, o Prof. Jaime Rebouças teve sua vida voltada para a Educação. Logo cedo 
saiu de casa para estudar e como irmão Marista descobriu a vocação para formar os jovens. A convite 
de Edson Queiroz veio fundar a Unifor da qual foi Reitor e entusiasta. Conheceu o mundo sem 
esquecer sua família e suas origens, tendo se dedicado incansavelmente ao estudo genealógico das 
famílias de Icapuí.

Aldo Rebouças, cearense de Peixe Gordo,  formou-
se  em geologia pela Universidade Federal de 
Pernambuco, em Recife, em 1962. Fez mestrado 
e doutorado pela Université  de Strasbourg, na 
França, e pós-doutorado pela Stanford University, 
nos Estados Unidos. Professor titular do Depto. 
de Geologia Econômica e Aplicada do Instituto de 
Geociências da USP.
A missão de Aldo Rebouças, porém, não se encerrou. 
Seus ensinamentos contaminaram uma quantidade 
enorme de pesquisadores, estudiosos e cidadãos. 
Cabe a estes, agora, levar à frente a ideia da proteção 
dos recursos hídricos – nesta que seria a mais 
significativa de todas as homenagens ao Doutor 
das Águas. “Como a água é um bem fundamental 
para a vida do ser humano e todo o seu ambiente, 
temos que criar a consciência de que é um bem 
finito e que tem que ser usado com inteligência e 
responsabilidade” – Aldo Rebouças (1937-2011)                                                                                      
(Disponível em http://colunas.revistaepocasp.globo.
com/adotesp/2011/04/20).
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Ano de grande seca,  
que vitimou várias 
crianças pela falta de 
comida.
As complicadas 
condições de acesso à 
comunidade não 
permitiam uma 
comunicação eficiente, 
o que tornava mais 
árdua a tentativa de 
melhoria na qualidade 
de vida local. 

PEROBA
Origem do nome
Designativo de uma árvore nativa chamada “peroba”, outrora abundante na 
região.

Outros povoadores vieram 
ocupar a Peroba, formando 
novos ramos familiares, 
entre os quais estavam 
aqueles ligados ao Sr. José 
Viana, José Odílio da Cruz 
e Francisco Prego.
A quantidade de residências 
era bastante pequena, 
contavam-se apenas três
ou quatro casas. 
A água  era um recurso 
escasso, encontrado apenas 
nas rotineiras cacimbas, 
cavadas a mão com 
paciência e cuidado.

A lagosta como 
principal fonte 
econômica.

Edificação da 
escola municipal 
de Peroba, que 
agora tinha como 
professora uma 
pessoa da própria 
comunidade: 
“Tia Delza”. 

As medidas curativas 
da época, eram 
baseadas 
tradicionalmente em 
algumas plantas 
medicinais e rezas de 
curandeiros como o sr. 
Francisco Cândido e 
Dona Regina.

Construção da primeira sala 
de aula administrada pela
sec. de Educação do Aracati.  
A professora era dona Lúcia, 
natural de Mossoró, Rio 
Grande do Norte.
Chegada do enfermeiro 
Emiliano, que passou a 
auxiliar as pessoas da 
comunidade, consultando e 
medicando. 

19881900 1940 19701960 1980

Construção da 
primeira estrada de 
piçarra.
Criação da Associação 
de Moradores da 
comunidade, cuja 
primeira presidente foi 
a sra. Auricélia 
Bezerra, 
posteriormente eleita 
vereadora. 
Chegada da energia 
elétrica.
Construção da estrada 
de asfalto, 
possibilitando melhor 
acesso à comunidade.

Primeiros moradores, 
descendentes de dona 
Rosa Clemente. Instalação de uma 

bomba d água, 
possibilitando água 
potável à comunidade.

1880

Ano marcado pelo alto índice de 
mortalidade infantil, bem como por 
mulheres que faleciam no parto. 
Dona Doca, a primeira parteira, 
apesar de seus 86 anos, guarda 
momentos como estes em décadas 
posteriores, instantes difíceis até 
mesmo de serem lembrados.

1910 1930 1990

Célia Maria Bezerra Braga /
Maria José Bezerra

Aldeni Braga
da Silva

Maria José Bezerra

Francisco Bezerra
da Cruz (Kikilo)

Artesanato 
de Raimundo
de Quinha
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Picos era uma 
comunidade com mais 
de 50 famílias que 
residiam na beira da 
praia.
A saúde local era um 
desafio a ser vencido, 
no jogo de 
prevaricação e sorte, 
que mal conseguia 
driblar a morte! 
Memória das parteiras 
como as senhoras 
dona Eugênia, 
Chiquinha de 
Valdivino, Doca de 
Viana e Dona 
Angelina, esta última 
com uma curiosa 
particularidade, era 
cega. 

PICOS
Origem do nome
Designação toponímica que tem suas raízes fundadas na existência de bancos 
submarinos, pontais ou “picos”, que avançam ao longo da plataforma 
continental. Formações bem visíveis em ciclos de marés baixas.

Grande 
calamidade em 
virtude da seca.

Mais um ano de muitas 
dificuldades: segunda 
grande seca do século 
XX.

Casas de taipa 
cobertas de 
palha.

1915 1932 1940

A seca volta a 
castigar a 
comunidade.Captura da lagosta 

como principal 
atividade econômica. 
Foi uma novidade  
introduzida pelo norte- 
americano Morgan.

197719601948

Vicente André
dos Santos

Tapioca

Aves migratórias

Olga da Silva
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Consolidação do 
protestantismo com a 
construção de um 
templo da Assembléia 
de Deus.
Primeiras melhorias 
no sistema de 
habitação local.

PONTA GROSSA
Origem do nome
Denominação proveniente dos aspectos geográficos locais, relacionados à 
formação da cadeia de falésias que avançam mar adentro, definindo uma grande 
ponta, visível a milhas de distância da costa. 

Nascimento da 
comunidade após a 
chegada  e  transferência 
da família de Neu Pindú 
do lugar “Refúgio do 
Povo” para uma área 
mais próxima ao mar, 
protegida por uma 
“ponta”,  denominada 
Ponta Grossa ou Cabo da 
Jabarana.

Surgimento das 
primeiras casas de 
farinha, verdadeiras 
unidades inventivas de 
produção para 
enriquecimento da 
culinária local.
A lagosta como fonte 
de riqueza potencial 
para comercialização 
no exterior e ao lado 
dela novas 
possibilidades de 
ocupação e renda para a 
comunidade que 
alcançou um relativo 
padrão na qualidade de 
vida.

Luz e energia elétrica nas casas, bem 
como água potável e de melhor 
qualidade, graças à iniciativa do 
Grupo Edson Queiroz que fez a 
doação de uma área de 18 ha da 
fazenda Cascaju para que o povo 
construísse seu próprio poço. 

1920 1940/1949 1950/1959 1960/1969 1970/1979

É criada a Associação 
Turística de Meio Ambiente, 
embora o planejamento 
turístico fosse algo em 
discussão desde 1980.
Criação da Lei 00/98 que 
instituiu a APA – Área de 
Proteção Ambiental, aos 16 de 
janeiro do mesmo ano.  
Descoberta de importantes 
sítios arqueológicos movidos 
pela curiosidade e paixão de 
nativos como o pescador sr. 
Josué Pereira Crispim.

O pescador Josué Crispim  descobre 
importantes artefatos arqueológicos nas 
dunas da comunidade.
Início de uma nova era, novos rumos e 
novas esperanças: Icapuí se emancipa, 
chegada da sua definitiva liberdade após 
anos ligado ao Aracati. 

200919961980/1989 1990 1992 1998

Novos produtos comerciais 
chegam na comunidade através 
dos tropeiros e seus comboios 
mercantes vindos de Cascavel, 
no Ceará, e Areia Branca, no 
Rio Grande do Norte.

Construção da BR 
304, possibilitando a 
conclusão da CE 
uma década depois, e 
melhorando desta 
forma acesso às 
cidades vizinhas.

Ponta Grossa se 
organiza para discutir e 
planejar a criação de sua 
primeira Associação de 
Moradores.

Petrobrás constrói 
uma estrada que 
passa a dar acesso 
a comunidade.

Primeira comunidade 
100% saneada e com 
tecnologia de 
captação de água 
pluvial, de olho na 
mitigação do 
aquecimento global - 
Projeto “De Olho na 
Água”, executado 
pela Fundação Brasil 
Cidadão.
Doação de um terreno  
e organização da 
comunidade para a 
construção do futuro 
museu   arqueológico 
da Ponta Grossa.

Josué Pereira Crispim  
Trilha ecológica

Duna mais alta
do litoral do Ceará

Paisagem
costeira

Dunas
e falésias
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AQUITÉRIAS
Origem do nome
A comunidade atribui a denominação a uma suposta “índia” que teria habitado a 
localidade. 

Nove casas e um 
abodega, esta 
pertencente ao sr. Neco, 
eram registradas.
Outras famílias da época 
eram as de José 
Apolinário, Raimundo 
Maria, Maria de Beju, 
Raimundo Albino, Zé 
Mariano e do Velho Néu. 
Todas viviam da pesca e 
da agricultura de 
subsistência.

Telefone público e 
água encanada do 
SAAE (Sistema 
Autônomo de Água 
e Esgoto).

1935 1950 1960 1970 2000 2001 2004 2005

Instalação de 
uma unidade do 
Projeto Peixe-boi 
Marinho, 
coordenado por 
Solange.  
Formação de um 
grupo de jovens 
na comunidade.

A energia elétrica chega 
à comunidade.
Edificação de 17 casas e 
criação do conjunto 
habitacional.
Criação da I Associação 
de Moradores, tendo 
como presidente o sr. 
Airton Paz (Airton de 
Damião).
Construção da quadra 
de esportes (polo de 
lazer para os jovens e 
centro de muitos 
eventos sociais), 
inaugurada com grande 
festa na comunidade.
Mutirão de limpeza da 
praia.

Aumento do uso de muitas ervas medicinais 
aplicadas na cura de várias moléstias. 
As mulheres grávidas davam à luz em suas 
próprias casas, auxiliadas por parteiras como 
as senhoras Marcela, Maria de Joãozinho 
Leocádio e Maria Félix. 

Quitérias foi ponto de 
parada e apoio de 
embarcações que 
traficavam contrabandos 
diversos como cargas de 
farinha, café e whisky, 
vendidos às pessoas que 
ali chegavam de diferentes 
lugares. A participação de 
algumas pessoas da 
comunidade facilitava as 
negociações clandestinas, 
cujos contatos, segundo 
atestam seus habitantes, 
deveu-se ao sr. Francisco 
Firmino. 

Coleta de lixo presente.

A comunidade é 
inserida no Projeto 
“Mulheres em 
Movimento”. 
Pavimentação da via 
pública de acesso a 
Quitérias.

1990

Intensificou-se o fluxo 
comercial com cidades 
como Areia Branca, no 
Rio Grande do Norte. 
Uma gama de produtos 
como ovos, galinha, 
palha, melancias, batata, 
gergelim, além de patoral 
(ração natural para 
animais) e até porcos, 
eram conduzidos para a 
comercialização naquela 
praça.

Francisco Otávio Nogueira 
(Chico Conceição)

Ana Maria
da Conceição 
(Naná)
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REDONDA
Origem do nome
Topônimo de ascendência geográfica, mencionando a formação de uma grande 
enseada em forma de “volta” ou “compasso”, entre a Ponta do Vigário
e o Cabo de Jabarana (Ponta Grossa).

João Crispim, em seu 
primeiro casamento com 
Rosa Carneiro, pai de 05 
filhos, e em segundas 
núpcias com Maria 
Ursulina, com quem 
concebeu 11 rebentos, e 
Francisco Currupio, 
esposo de dona Luzia 
Tereza, de cuja união 
nasceram 08 filhos. 
Base das famílias na 
região.

A idéia da emancipação é fortalecida e encabeçada, dentre 
outros, pelo então vereador José Airton Cirilo. A Redonda 
nutria um sentimento de revolta pelo prefeito de Aracati, na 
época, Abelardo Gurgel Costa Lima Filho.
1983: comunidade constrói prédio com 3 salas de aula, a 
escola Monsenhor Diomedes, trabalho coletivo de mutirão, 
com a ajuda do padre que deu o nome à escola.
1983: a Prefeitura Municipal de Aracati compra o sobrado de 
Zé de Miguel para funcionar como escola municipal.
1986: início de uma nova era, novos rumos e novas 
esperanças alcançam nosso povo; Icapuí passa por um grande 
momento histórico, é a chegada da sua definitiva liberdade 
após anos ligado ao Aracati. 
Entram em funcionamento a energia elétrica e a distribuição 
de água encanada, em Redonda.
1988: criação da Associação dos Moradores de Redonda. 
Auto gestão importante, a partir desse coletivo de moradores.
1989: crise da pesca, pesca predatória e luta no mar contra 
pesca com compressor. Queima de embarcações na praia e 
morte de pescadores.
1998: compra do barco "Monsenhor Diomedes" para a 
fiscalização da pesca da lagosta junto com o IBAMA. 

1945

1974: início da luta pela terra, 
disputada com grileiros e 
latifundiários de Aracati.
1975: telha como uma novidade 
possível na cobertura das casas. 
Advento do ensino das letras 
com a chegada da primeira 
professora. Mas, a escola, que 
concentraria a melhor de suas 
intenções, ainda era um aspecto 
instável e não prosperou. 
1977: iniciava-se um importante 
processo de mudança cultural 
influenciada pelo padre 
Diomedes de Carvalho, através 
da criação de grupos de jovens e 
de senhoras.
1979: criação do PA Redonda - 
264 famílias assentadas em 
Redonda.

Sr. Aldenor Bezerra
do Nascimento, como 
professor da comunidade.

1951: início da construção 
de uma capelinha de palha, 
precursora da atual capela 
de Santa Luzia. 
1953: celebrado primeiro 
casamento na Redonda:  
casal Antônio Alexandre 
da Silva e Maria 
Rodrigues da Silva.
1958: início da pesca da 
lagosta, com o norte- 
americano Morgan.

1970/1979

As mulheres passaram a 
dedicar-se à arte do 
labirinto e seus bordados, 
uma atividade artesanal 
que chegou à 
comunidade através de 
uma senhora de Canoa 
Quebrada e que teve 
como suas primeiras 
alunas a dona Rosa Maria 
da Conceição. 

1940 1950/1959 1960 1980/1989 1990/1999 2000/2011

Década marcada pelo declínio de atividades artesanais como o labirinto, embora o final 
desse período seja lembrado com satisfação pelas mudanças que passaram a dispor em 
outras áreas, tais como água enganada e outros serviços. 
Compra do barco "Monsenhor Diomedes" para a fiscalização da pesca da lagosta junto 
com o IBAMA.
Fundação do Grupo de Teatro Flor do Sol.
1990/92: início da história do Grupo Flor do Sol. O Grupo realizou um ensaio aberto de 
sua primeira peça, no Centro de Convenções, na capital Fortaleza
O nome do Grupo foi escolhido numa reunião com a comunidade, realizada no Centro 
Comunitário Mons. Diomedes.
1993/94: a peça “Brincando de Verdade”, resgatou as brincadeiras de roda e as cantigas 
de infância, que pertencem ao folclore nordestino e brasileiro, num espetáculo de muita 
música e dança 
O Grupo foi reportagem do programa Criança Esperança e do Fantástico.
1995/96: o Grupo começa a trabalhar na construção de sua sede. O espetáculo “A Tua 
Ação”, falando de participação popular, circulou por vários Estados. Novos artistas no 
elenco, dando uma nova formação ao Grupo.
1997/98: peças anteriores foram remontadas e reapresentadas em diversos lugares, 
inclusive bares. O sétimo aniversário do Grupo foi comemorado em grande estilo. Um 
grande evento cultural atraiu a comunidade para o Centro Mons. Diomedes.
1999/2000: assentamentos e praias foram contemplados com espetáculos: Peroba, 
Tremembé, Cajuais, Melancias, Barrinha e centro de Icapuí, Canoa Quebrada, 
assentamento Zumbi dos Palmares.

2000: governo inaugura a EEF Horizonte da Cidadania.
2002: associação de moradores constrói  o 2º barco para 
fiscalização da pesca da lagosta.
2004: instituição do Seguro Defeso para a pesca da 
lagosta.
2001/02/10: movimento de pescadores dá continuidade
à "guerra" dos redondeiros contra a pesca predatória, com 
apreensão e queima de barcos, declínio da pesca da 
lagosta.
2004/05/06: dois grandes trabalhos: primeiro, o espetáculo 
“Abre a porta ao cotidiano e deixa o ECA entrar” 
apresenta às principais escolas do município os direitos e 
deveres das crianças e adolescentes.
O Flor do Sol voa alto e atravessa fronteiras e invade as 
ruas da Itália .
2007/08: a prioridade foram as oficinas e encontros para 
aprofundamento teórico-filosófico-metodológico. 
A peça de estréia do Grupo, “Mudanças no galinheiro, as 
coisas mudam por inteiro”, tratou das questões de gênero. 
O problema do lixo também entrou na roda, além da peça 
incentivando à coleta seletiva e à reciclagem.

Carla
Paz
Bezerra

Francisco Jonas da Silva Maria Luiza
Rodrigues

Maria
Rodrigues
da Silva

Germana Rodrigues
da Silva,(conhecida
como tia Germana
ou mãe Germana)

Paisagem
litorânea
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REQUENGUELA
Origem do nome
Indicação referente ao apelido do primeiro morador da praia: o “Senhor 
Requenguela”, como o mesmo chamava sua residência.

A comunidade era 
chamada de “Mangue 
Alto”, isso pela 
existência de árvores 
muito altas (os 
mangues). O local era 
referência de fartura pela 
sua grande 
biodiversidade. Surge a 
“Salina Nazareht”, 
propriedade primeira do 
Coronel Alexanzito, do 
Aracati, que teria se 
apossado da terra, 
patrimônio da União, e 
dado início à construção 
de dois cristalizadores, 
que custou a vida de 
uma significativa área de 
mangue e dos seres dela 
dependentes.

A Salina Nazareth já 
contava com 10 
cristalizadores com um 
total de 100 homens na 
colheita por semana, 
todos eles sem a garantia 
de nenhum direito 
trabalhista.

Construção do 
ancoradouro da Barra 
Grande por Vicente 
Porfírio, que também 
iniciou uma nova salina na 
região. Dessa unidade 
produtiva de sal, o sr. 
Raimundo Nelson foi
o primeiro feitor. 

Teve início um outro 
empreendimento 
saladeril, a salina São 
Vicente, propriedade do 
sr. Joventino Aracati. 
10.000 toneladas era a 
produção total das quatro 
salinas até 1950, 
empregando um total de 
250 homens por semana, 
com o transporte do sal 
agora feito em 
carros-de-mão. 

1925 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1986 1990 2000 2003 2004 2008

O local é 
definitivamente 
batizado por 
“Requenguela.

Um segundo morador da 
praia antes desabitada, sr. 
Fausto. Sua casa era de 
taipa coberta de palha. 
Posteriormente temos a 
construção da primeira 
estrada de acesso à Barra 
Grande. A população 
alimentava-se 
basicamente de búzios, 
peixes e ostras.
O artesanato foi uma 
atividade complementar.

Período marcado pelo 
acelerado desmatamento do 
mangue para ampliação das 
salinas que visavam 
aumentar a produção de sal. 
Por outro lado, a poluição é 
deflagrada, movida pelos 
barcos mecanizados que 
lançavam óleos e outros 
dejetos ao longo de todo 
ecossistema local..
1982: chegada de “sêo” 
Maurício na comunidade.

Associação de 
Moradores da 
Requenguela, que 
contava com 30 sócios.
A comunidade era 
formada por cerca de 40 
moradores, cujos filhos 
freqüentavam a unidade 
municipal de ensino 
mais próxima, a antiga 
Escola Mizinha. 

Água potável, uma 
realidade possível em 
regime de mutirão: a 
Prefeitura entrando 
com o material e a 
comunidade com a 
mão-de-obra.

Início de construções 
irregulares próximas ao 
mangue. Eram casas de 
veranistas que descobriram 
a comunidade como 
possibilidade de lazer nos 
fins de semana.

Capacitação sobre o 
ecossistema 
manguezal – Projeto 
“Esse mar é meu”, 
coordenado pela 
Fundação Brasil 
Cidadão em parceria 
com a Fundação
O Boticário.
Uma iniciativa de 
recuperação da área 
degradada do mangue.

Construção da estrada de 
asfalto ligando 
Requenguela ao 
entroncamento da via de 
acesso principal a outras 
localidades do município, 
além da sede da cidade. 

Construção da estação 
Ambiental Mangue 
Pequeno e da Passarela 
no Mangue, como 
partes do Projeto “De 
Olho na Água”, da 
Fundação Brasil 
Cidadão, patrocinado 
pela Petrobras através 
do Programa Petrobras 
Ambiental.

José Maurício
da Silva

Catavento artesanal
da Estação Ambiental

José Pereira
dos Santos 
(João Velho)

Dona Leozinha

Passarela
no mangue

Maré
baixa
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A RETIRO GRANDE
Origem do nome
É um indicativo à tranqüilidade do local, referência espacial de descanso, 
pressupondo abrigo, refúgio.

Fundação da fazenda 
Retiro Grande, de 
propriedade da Família 
Porto.
Primeiro feitor:
sr. Balduino Rodrigues 
Braga.

Primeira casa de 
taipa, pertencente 
ao sr. Balduíno

Instalação da 
primeira bodega 
por iniciativa do 
casal Rafael e 
Tereza Chato.

1700 1800 1830 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2005

Transferência da 
comunidade para 
próximo da praia. 
Antes o povoado 
situava-se no meio do 
mato.  Edificação da 
primeira barraca de 
palha na orla marítima, 
propriedade da sra. 
Rosa Santos. 

Grande inverno na 
região. Com a 
cheia estourou a  
cachoeira 
próximo à 
comunidade.

Predominância 
exclusiva da 
agricultura e da 
pesca artesanal 
praticada com o 
“jereré”.
Primeiros 
pescadores:  Zé 
Maria, Chico, Zé de 
Chico e Pedro.

Partos feitos  por 
Dona Aninha, 
parteira. 
Ausência total de 
infra-estrutura  
na área de saúde.

Assassinato de 
“Alexandre” por 
um membro da 
Família “Biino”. 
Os “Biinos” foram 
expulsos da 
comunidade. 

Construção da 
igreja 
evangélica 
Assembléia de 
Deus.

A comunidade 
consumia “água” 
proveniente da 
cacimba do 
barril.

Grupo Edson 
Queiroz 
compra a 
fazenda Retiro 
Grande.

Reflexos da 
grande cheia do 
ano anterior, que 
aterrou  o 
cacimbão que 
abastecia a 
comunidade de 
água potável. 
Construção da 
primeira casa 
coberta de telha 
pelos donos da 
fazenda.

Fechamento  da 
cachoeira  pelo Grupo 
Edson Queiroz.

A Igreja 
evangélica 
foi cedida 
para a 
escola. 

Construção e inauguração da Unidade 
Municipal de Ensino de Retiro Grande, que 
funcionou até 1990, tendo como 
professoras a sras. Abigail e Izabel. 

Perfuração de 
um poço 
profundo 
conseguido 
pelos 
representantes 
públicos locais. 

Escola Municipal 
de Retiro Grande 
funcionava com 
as séries 5ª, 6ª e 
7ª, até 1997.

Criação da 
Associação de 
Moradores de 
Retiro Grande. 
Através dessa 
agremiação 
comunitária, a 
população 
conseguiu 
significativos 
benefícios como 
energia elétrica, 
motor para o 
poço e a estrada 
de piçarra. 

Afogamento por 
parada cardíaca 
do jovem 
Luciano, de 28 
anos, na lagoa 
do Retiro 
Grande. A partir 
daí não se 
tomou mais 
banho lá e a 
lagoa secou.  

Assoreamento da 
lagoa pela maré.
Garantia de 
transporte  
escolar para os 
estudantes se 
deslocarem até a 
sede municipal.

Cinco pessoas de 
Retiro Grande 
foram beneficiadas 
com o projeto de 
apicultura ou 
criação de abelhas.   

Jovens da 
comunidade 
ingressam na 
Universidade do 
Vale do Acaraú – 
UVA, no Curso 
de Pedagogia.   
Participação de 
dois jovens no 
Curso de Agentes 
Ambientais, 
promovido pela 
AQUASIS, na 
Ponta Grossa.

Chegada do Grupo 
“ARCA”, coordenado 
pelo sr. Wellington, 
de Fortaleza. 
O grupo promove o 
Natal alegre na 
comunidade, com 
sorteios de presentes 
para as crianças, além 
de cestas básicas para 
as famílias.

Nova campanha de 
limpeza da orla 
marítima.
Instalação do ponto 
fixo para 
observação e 
monitoramento da 
incidência de 
peixes-boi 
marinhos. 

Mudança do nome 
da escola municipal 
“Retiro Grande” para 
escola municipal 
Guilherme Lopes da 
Silva, em 
homenagem ao pai 
de uma professora 
local. A iniciativa 
coube à 
administração 
pública do 
município. 

Maria Santa
Medeiros
da Silva

Vista parnorâmica

Francisca
Maria do
Nascimento 
(Tuda)

Raimundo Nonato
Cordulino Pereira

Francisco 
de Assis
da Silva 
(Pipi)

Rosa dos Santos
Nascimento

Cenas típicas do cotidiano
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A SERRA DE MUTAMBA
Origem do nome
A origem do nome Serra de Mutamba está relacionada a uma planta existente na 
região. A sombra desta árvore era local de encontro das pessoas da comunidade.  
A casca da planta serve de remédio. A planta floresce todos os anos. Como a 
comunidade está localizada na serra acima da comunidade de Mutamba, deu-se 
a partir daí a denominação Serra de Mutamba.

Família Xavier de 
Amorim, vinda de 
Jaguaruana.
Família de Francisco 
Cândido Soares de Costa 
e Marcelina Soares da 
Costa.

19301920 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Mulheres atendidas 
em suas casas por 
Rosa Filomena, que 
fazia seus partos, e 
realizava os primeiros 
cuidados com os 
recém nascidos. 
Uso dos remédios 
caseiros como chá de 
folha de eucalipto e 
de folha de laranja e 
recebiam o 
“comprimido amarelo 
– antebrina”, dado 
pelo guarda da 
SUCAM, para o 
tratamento da 
malária.
Trabalhadores dos 
engenhos de Cajuais 
e Mutamba.

Dona Izabel 
Amorim já era 
parteira na região.
Aconteceu uma seca 
muito intensa, que 
prejudicou as 
plantações.
Plantava muita cana 
para a colheita dos 
engenhos, 
localizados em 
Cajuais e Mutamba.

Bailes chamados de 
pastoril tocado por 
Antônio Santiago.
Criação do Bloco dos 
“Papangus”. As pessoas 
vestiam trajes longos e 
cobriam os rostos, 
ficando descobertos 
apenas os olhos.
Surgem os “Reisados”, 
dona Bezinha liderava.
As crianças ajudavam 
nos trabalhos 
domésticos, retiravam 
lenha, lavavam roupas 
na “levada” do 
pé-da-serra e faziam 
labirinto.
Primeiro comerciante
da comunidade,
sr. Mundico.

Os moradores 
da Serra de 
Mutamba 
desciam a 
“serra” pra 
estudar com 
dona Maria 
Borges.

Dona Francisquinha chega 
na comunidade e  começa 
como “rezadeira”.
Dona Lucimar foi a 
primeira agente de saúde da 
comunidade.
As pessoas da comunidade 
“descem a serra” pra votar 
pela emancipação do 
município.
Instalação elétrica da 
comunidade.
Construção do “chafariz”, 
local de onde a comunidade 
retirava água.

Jovens da 
comunidade 
ingressam na 
Universidade do 
Vale do Acaraú – 
UVA, no Curso 
de Pedagogia.   
Participação de 
dois jovens no 
Curso de Agentes 
Ambientais, 
promovido pela 
AQUASIS, na 
Ponta Grossa.

2003: fundação da ADECOM 
(Associação de 
Desenvolvimento Comunitário 
de Serra de Mutamba).
Participação do orçamento 
participativo.
2005: início do tráfego dos 
transportes escolares na 
comunidade.
2008: abertura de 2 poços novos.
2010: melhoria do calçamento.
2010: construção da Ladeira 
Luis Toinho.
2010: criação do grupo de 
jovens AJE.
 

Construção da Escola Rosa Filomena 
(atual centro de educação infantil).
Construção do calçamento da 
comunidade.
Instalação de água encanada na 
comunidade.
Implementação do projeto habitacional.
1995: instalação do primeiro orelhão 
público.
1996: fundação da primeira Associação de 
Moradores.
1997: início dos jogos “peladão”, torneio 
de futebol mais conhecido do município.
1997: celebração das primeiras missas, 
celebradas por Pe. Diomedes.

2000/2011

Construção do campo de 
futebol.
Construção do cemitério.

Francisca Cândido 
(dona Francisquinha)

Vista panorâmicaArtefato de coco

Maria Isabel
do Amorim 
(dona Bezinha)
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A
SERRA DO MAR
Origem do nome
Por indicação da Associação de Moradores no ano de 1998, como uma forma de 
melhorar a impressão da população em relação à forma pejorativa do antigo 
nome “BACALANGO”. 
“Bacalango”, nome vindo da expressão popular “putaria de calango”, citada  
pelo sr. Antônio Leôncio, dono do primeiro bar da comunidade. Outra versão 
seria porque no local, onde o bar foi construído, só tinha calangos, ficando o 
nome “BACALANGO”. 

Primeiro morador,
sr. João Soleiro.
Sua casa era de taipa, 
coberta de telhas e 
alpendre.
Em 1956 plantou o 
primeiro coqueiro.

19601950 1980

Chegam as famílias 
de Maria Viúva e 
“sêo” Chico, 
Constância e Luis de 
Agripino, Santiago e 
Maria das Dores, 
assim também como 
o seu Manuel Coe. 
Acesso feito por 
estradas de areia, 
forrada com bagaço 
de cana e bucha de 
coco.
Diversão - futebol no 
campinho de areia 
construído na 
comunidade.
A parteira que atendia 
as mulheres em 
trabalho de parto era 
dona Rosa de Luís e 
se deslocava a cavalo.

Chegada do sr. Antônio 
Leôncio, comerciante que 
iniciou a construção do 
primeiro comércio da 
comunidade.
Aproximadamente 15 
famílias, que utilizavam 
água das cacimbas do pé da 
serra.
Uso de remédios caseiros, 
plantas medicinais e a 
intervenção dos rezadores, 
srs. Antônio Floriano e 
Santiago.
Meio de transporte era 
caminhão de sr. “João de 
Pedim”, que transportava 
pessoas para Aracati e 
Mossoró.
Construção da estrada de 
piçarra.
Construção de um chafariz 
na praça da liberdade em 
Mutamba.

Vinda de um helicóptero 
em socorro a vítimas de 
uma enchente.
Participou do processo de 
emancipação do município 
de Icapuí.
Agente de Saúde. 
Dona Linete professora que 
dava aulas em casa.
Chegada da primeira tv.
Chegada da energia 
elétrica.

Construção da praça. 
Construção do Mirante. 
Atualmente tem 
aproximadamente 150 
residências, mais de 350 
habitantes.

Construção da estrada de asfalto.
Fundação de “BACALANGO 
ESPORT CLUB”,  em 1992.  
A comunidade começa a ter acesso 
à telefonia com a instalação de um 
telefone público.
Abastecimento de água pelo SAAE. 
Em 1998 é fundada a Associação de 
Moradores e a mudança do nome da 
comunidade para ‘”SERRA DO 
MAR”.

2000/20111970 1990

Francisco Soares Neto 
(“sêo” Titico)

Maria Alice Soares

Rita Pereira Campos

Processo de construção
da linha da vida
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A
SERRA DOS CAJUAIS
Origem do nome
O termo CAJUAIS vem da grande quantidade de cajueiros existente sobre a 
serra, que servia como orientação para os pescadores em alto mar. Na região se 
encontram os cajueiros mais antigos da região, entre eles o cajueiro dos 
“urubus”, que se destacava pela sua altura e quantidade de urubus que vinham 
repousar no mesmo. Por estar localizada sobre a serra, denomina-se Serra dos 
Cajuais.

Sebastião Adão Bezerra 
primeiro morador vindo 
de Ibicuitaba.
Outras famílias: Souza 
(Ponta do Mel-RN) e
Zacarias Santos.
Trabalhava-se na 
agricultura e nas salinas.
Casas de palha.

As mulheres 
trabalhavam com 
renda e labirinto.
Parteira dona Vitória 
Gama.
Mortalidade infantil 
(mal de menino).
Muita pobreza, vida 
difícil, trabalhava-se 
na emergência.
Na época de Getúlio 
Vargas os homens 
iam para Aracati 
trabalhar nas estradas.
Não tinha estrada de 
acesso à comunidade,  
só veredas.
1º carro foi um jipe.
Diversão: pastoril, 
reisado, coco de roda.

Rezadeira Pregentina, rezava 
quebranto, mal olhado, 
vento caído.  
Chegada de “sêo” Moacir.
Seca de 1958, as coisas 
pioraram.
1ª professora Felisolina 
ensina em casa.
1º comércio era de Totó “vai 
quem quer...” vendia cereais.
A cachaça vinha dos 
engenhos de Cajuais.
Tinha rádio ABC.

A primeira estrada 
carroçável era de areia.
Chafariz público na época 
de Abelardo Filho, prefeito 
de Aracati.
1ª tv pública na época de 
Abelardo Filho, se reunia 
para assistir.
Delma, primeira 
enfermeira.

Projeto Mova Brasil mobiliza a  
comunidade para a construção 
da capela.
Religião católica predomina.
Missas acontecem na escola.
Mova Brasil incentiva a 
comunidade na produção do 
labirinto.
Devoção à Nossa Senhora de 
Fátima, futura padroeira 
comunidade.
Saúde, transporte e água 
precária.

1ª escola- Raimunda 
Medeiros.
Calçamento.
Energia Elétrica.
Água do SAAE.

Parteira Rosa Dionísio.
Outro professor era 
Queiroz.
A água era carregada 
em latas na cabeça, 
vinda do pé da serra.

19401930 1970 2000/201119601950 19901980

Emancipação de Icapuí.
Muitos comércios, 
muita movimentação do 
povo.
As mudanças da 
emancipação: 
educação, saúde, água e 
transporte.
Havia dificuldade de 
acesso à saúde.
Primeiras professoras 
da escola eram 
Delazenira e Delverina.
1ª agente de saúde era 
Josilene.

Maria Rodrigues de Souza

Francisco Lourenço 
(“sêo” Chico)

Raimundo Sebastião
Bezerra 
(Timimin)

Moacir Francisco
da Silva

Iracema de
Souza Bezerra

Processo de construção
da linha da vida

Francisco Lourenço /
Maria Lourenço
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A TREMEMBÉ
Origem do nome
Topônimo indígena derivado de possíveis índios da Nação Tremembés que 
ocuparam a região, anteriormente também conhecida como Ponta dos 
Tremembés.

A praia já era habitada.  
Há referências de que 
durante o século XVIII 
os índios Tremembés 
ocupavam  o território.

Possibilidade de lucro pelo viés agrícola com a plantação do 
algodão. Vale destacar, ainda, a importante atividade das 
mulheres na coleta de hortência. O valioso pelo era vendido 
para a confecção de almofadas, enquanto a semente era 
utilizada como comida para criações como galinhas, etc. 

Existiam na comunidade 
treze casas, 
aproximadamente, a maioria 
de palha. Data também desse 
período a memorável 
Colônia de Pescadores Z – 
14, que era mantida pelo 
Ministério da Marinha e 
servia, inclusive, de sede 
para a realização das missas 
na época do saudoso Padre 
Marcondes Cavalcante, que 
muito ajudou a comunidade. 

Dona Adalgisa e o 
sr. Luiz Cirino 
assumem as 
atividades letivas 
em 1975, após a 
construção da 
primeira escola 
mantida pela 
Prefeitura Municipal 
do Aracati, no 
antigo local da 
Colônia de 
Pescadores.

Advento da energia 
elétrica através do 
Projeto Lamparina, 
foi o primeiro de 
outros benefícios, 
entre eles a água que 
passou a abastecer 
toda a comunidade, 
vinda de uma caixa 
d´agua situada na 
comunidade de 
Melancias de Baixo. 

“Acampamento Latino 
Americano da 
Juventude” em 1997, 
quando acontece pela 
primeira vez, passando a 
reunir milhares de 
pessoas de todos os 
cantos, num verdadeiro 
caldeamento cultural.

Os pescadores 
descobrem a lagosta 
não apenas como fonte 
de subsistência, mas 
como produto de altos 
lucros, acarretando 
algumas melhorias para 
poucas famílias.

1910Séc. XIX 19751960 2002/20031930 1950 19551920 1997 1998/200019801979

Primeiras unidades 
comerciais ligadas 
diretamente ao turismo, 
encetadas pelo sr. 
Juarez Damasceno, 
devido ao fluxo 
crescente de veranistas 
vindos em sua maioria 
de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. 

Pequeno comércio local 
pertencente ao sr. Manoel 
Contente. Outros pontos 
de venda interna 
surgiriam bem mais tarde, 
movidos sobretudo pela 
modernização da pesca e 
seus lucros proporcionais. 

Teve início a construção do 
tão sonhado prédio da igreja 
local. Em mutirão, a 
comunidade se reuniu e, sob 
as orientações de Antônio 
Cirino, construiu a igreja de 
Tremembé. As pedras foram 
extraídas de dentro do mar, 
trazidas de barco até a costa. 

Início das famosas e 
tradicionais festas de 
São Pedro, consideradas 
uma das melhores da 
época em toda a região. 
Pessoas de muitas 
localidades e cidades 
próximas chegavam a 
Tremembé para tão 
esperado momento. 
Quermesses, pastoris, 
leilões, além de 
saudáveis competições, 
como a escolha da rainha 
dos partidos Vermelho e 
Azul, animavam longas 
noites de brincadeiras e 
algazarras.

Comunicação via 
telefonia fixa chega à 
comunidade, sistema de 
orelhão. Antes, porém, 
havia uma rede na 
residência do sr. José de 
Alfredo, via ramal da 
localidade de Melancias. 
Italianos descobrem a 
beleza e o encanto de 
Tremembé, a forte 
presença de italianos com 
a intenção de 
investimento no ramo do 
turismo responsável e 
sustentável.

Pavimentação do centro 
da vila. 
Água encanada e 
tratada em quase todas 
as residências através 
do Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto – 
SAAE, Autarquia 
Municipal.   

Pousada e restaurante
Tremembé

Abraço ao mar. 
Acampamento
latino-americano
da juventude

Maria de Fátima Oliveira

Manifestação cultural



INVENTÁRIO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL
DAS COMUNIDADES

O PASSADO NO 
PRESENTE.

A REINVENÇÃO 
DO FUTURO.

PATRIMÔNIO
CULTURAL
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ARISA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Cultos evangélicos na capelinha da congregação; dia de São José – aniversário do 
Assentamento.

CULINÁRIA
Tapioca, baião de dois.

LENDAS / HISTÓRIAS
História do Assentamento.

SABERES
Remédios caseiros ( chás e lambedores), rezas para ventre caído, quebranto e mau 
olhado, artesanato de palha, bordado, literatura de cordel.

PERSONALIDADES
Dona Sebastiana; sr. José Gomes – poeta e cordelista; casal Eugênia e João Zé Amaro; 
Socorro – artesã; Antônio Marcos e José Nunes.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Pilão, moinho, potes e panelas de barro, cordéis, documentos antigos. 

IMÓVEIS
Capelinha da congregação, ruínas da empresa Arisa, sede da Associação, cisternas .

PATRIMÔNIO NATURAL

Juazeiro, mangue, aves, animais.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Cultos evangélicos.

CULINÁRIA
Doce de caju, tapioca, bolos de milho e de macaxeira, castanha torrada.

SABERES
Remédios caseiros, agricultura, artesanato de renda.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Associação de Moradores.

LENDAS
Lobisomem.

PERSONALIDADES
Nazirene Lopes, Jeocino, “sêo” Raimundo, Pepeta, Dona Caquinha, Lúcia Maria.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Lamparina, potes, caco de assar castanha, fotos antigas. 

IMÓVEIS
Igreja Assembleia de Deus, centro comunitário, casa de farinha, cisternas.

PATRIMÔNIO NATURAL

Flora: joão mole, juazeiro, coqueiros, cajueiros, cactos, caatinga e ipés.
Fauna: veados, pebas, calangos, lagartixas, garças, azulão, tejo, cabeça vermelha, 
graúna, sabiá, preá, gato do mato e outros.

ASSENTAMENTO VILA NOVA
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PATRIMÔNIO IMATERIAL

LENDAS
Botija, lobisomem, visões de festas de pastoril nos terrenos baldios, pagão. 

CELEBRAÇÕES
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes (agosto), procissão de barcos no mar, leilão 
beneficente, regata.

CULINÁRIA
Farofa de coco, chibé, farofa de batata com coco, grolado (farinha, coco e goma).

SABERES
Rezadeiras: Zeca Barreto, conhecido como o farmacêutico da comunidade,
Maria de Adelaide, Tubiba, lideranças religiosas: dona Lourdinha, Raimundinha.

PERSONALIDADES
Sr. Fernando, dona Neném, Maria de Nazaré, Expedito, Marieta.

REMÉDIOS NATURAIS
Lambedores, casca de aroeira, ameixa, chá de quebra-pedra, raiz de carrapicho, 
angélica.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Labirintos (dona Mazé), peças de madeira (sr. Inácio).

IMÓVEIS
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes (mais de 30 anos), casas de taipa (Zé de Damião, 
Maria de Aniceto, sr. Guilherme e Anibal).

PATRIMÔNIO NATURAL

Lagosta, mata de tabuleiro, coqueirais, falésias, dunas, salsas.

BARREIRAS DE CIMA/VILA NOVABARREIRAS DE BAIXO/BARREIRAS DA SEREIA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

LENDAS
Pedra da moça, siri de ouro, visão de instrumento na pedra, lobisomem. 

CELEBRAÇÕES 
Nossa Senhora de Santana (julho), reisados, festa do Coração do Menino Jesus (junho).

CULINÁRIA
Peixada, pirão, farofa de arraia, quarenta, bolinha de feijão (pitoco).

SABERES
Garrafadas, lambedor, romã, malva, corama, mel, limão.

PERSONALIDADES
Parteiras: Adelaide, Romana.
Rezadeiras: dona Vilanir, senhor Tubiba, Adelaide, tia Joaninha.
Lideranças da comunidade: senhor Abismar (Professor), dona Luiza, Ivan Silvério:
1° presidente da Associação de Moradores.
Artistas: Aurene (cantora), Alan (cantor), Valcieton: “Tom do Ceará” (cantor).

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Palmatória (senhor Abismar), bule de louça (Alice), jangada de piúba, ferro de engomar. 

IMÓVEIS
Escola Almerinda Barreto, sede da Associação, casas de taipa (Luiza, Cidinho, Aldo, 
Vicente, Jaime, Maria de Argemino), igreja Coração de Jesus, Assembleia de Deus.

PATRIMÔNIO NATURAL

Dunas, falésias, coqueirais, tabuleiros, peixe-boi, praia e peixes.
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BARRINHA DE MANIBU

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Festa de São Sebastião.
 
CULINÁRIA
Peixe assado, glorado, tapioca. 

LENDAS / MITOS
Aparição de lobos nas noites de lua cheia.

SABERES
Remédios caseiros (chás, lambedores e compressas), cantigas de roda, cantorias.

PERSONALIDADES
Dona Zilda, Raimundo Nolasco, Francisca Anita da Silva.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Fotos antigas, documentos antigos, peças de artesanato, lamparinas.

IMÓVEIS
Igreja de São Sebastião, calçadão, barracas de praia, casas antigas.

PATRIMÔNIO NATURAL

Rio, dunas, vegetação, praia.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Regata.

CULINÁRIA
Culinária em algas, caldo de cação, feijão com coco, pirão de bolacha, quarenta.

SABERES
1ª algueira, dona Francisca; curador Zé de Zariano; poetisa Maria de Laura; parteira 
esposa de Biri.

PERSONALIDADES
Sr. Francisco, sr. Jaime, Bucaio, Francisco Ferreira Silva, Balduino, “sêo” Mundinho. 

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Uru de palha, jangadas de piúba, almofadas, panos de labirinto, mini-barcos de madeira.

IMÓVEIS
Caixa d’água, casas de taipa, sede do Projeto “ Mulheres de Corpo e Alga”  em bio-
construção, cisternas, canteiros bio-sépticos, laboratório de esporulação de algas.

PATRIMÔNIO NATURAL

Banco de algas, dunas, coqueirais, imburanas, mangues.

BARRINHA DE MUTAMBA
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BERIMBAU

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES 
Festas religiosas, festa de São Vicente de Paula.

CULINÁRIA
Tapioca, canjica, camarão.

SABERES
Pesca artesanal de peixes e camarão (arrastão, tarrafas e treque), artesanato, 
agricultura.

MITOS / LENDAS
O viajante tocador de “Berimbau” que deu origem ao nome da comunidade.

PERSONALIDADES
Gilberto “Calungueiro”: mestre da cultura,  Maria Elzenir Maia, Orlando Rebouças.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Móveis antigos, fotografias antigas de moradores.

IMÓVEIS
Igreja, casas antigas ( de Raimunda Irineu, Raimundo Monteiro, João Serafim, Luzia 
de Neto, Auxiliadora, Maria do Piáu e casa de Bastião), barracas de praia (praia da 
Placa), salinas, antigo prédio da escola.

PATRIMÔNIO NATURAL

Clima aconchegante e arejado, praia da Placa, dunas.
Flora: carnaúbas, cajueiros, coqueirais.
Fauna: aves.

BELÉM

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Cultos evangélicos, festa das mães, missas e novenas, semana santa, judas, festas juninas, 
festival de quadrilhas, natal em família, ano novo.

CULINÁRIA
Galinha caipira, cuscuz, farinha de gergelim.

SABERES
Agricultura, artesanato ( labirinto, crochê, bordados, pinturas),
fabricação de tapetes, remédios caseiros.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Danças (forró, reggae, juninas, cirandas), pastoril, cantorias,
brincadeiras infantis, futebol, teatro, festas religiosas. 

LENDAS / MITOS
História do João Perdido.

PERSONALIDADES
Francisco Ezequiel, fundador da comunidade; Rosa Filomena da Costa, primeira parteira; 
Antônio Boiote; Eduardo; Edvaldo, contador de versos.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Documentos, acervos fotográficos das famílias, fotos de João Perdido (museu de Aracati), 
coleção de cordeis.

IMÓVEIS
Antiga igreja, campo de futebol de areia, antigo colégio, sede da Associação, antiga 
Assembleia de Deus na Cascaju, antiga caixa d’água, poço d’água velho, casas antigas, 
instalações da Petrobras.

PATRIMÔNIO NATURAL

Clima frio, flora (cajueiros, tamarindeiros, catingueiras), lagoa da fazenda, cajueiro da 
estrada.
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CÓRREGO DO SAL

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Festa de São José, missa, natal, culto dominical, cultos evangélicos, campanha da 
fraternidade, quadrilhas, semana santa, dia das mães, celebrações a Nossa Senhora de 
Fátima, antigo forró da radiola.

CULINÁRIA
Tapioca, doces, cocadas, galinha no leite de coco.

SABERES
Artes de pesca (rede, tarrafa zarpão com canoa e catraias), artesanato
(pinturas, rendas e labirintos), rezas para curas de enfermidades,
remédios caseiros (mel de abelha, eucalipto).
 
FORMAS DE EXPRESSÃO
Brincadeiras (corrida de saco, gato no pote), versos e cordeis, grupo de teatro da igreja 
católica.

LENDAS / MITOS
Lobisomem, burrinha do padre, disco voador, cajueiro mal assombrado.

PERSONALIDADES
Ednilson, presidente da Associação dos Moradores; Francineide, 1ª presidente da 
Associação, Lourdes, Joãozito, Aldísio, Dona Amena: mais idosa da comunidade,
finado Zé Mulato (sanfoneiro), esposo de Dona Amena.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Acervo de fotos antigas, vídeos antigos das primeiras festas da comunidade dos anos 
90, projeto de apicultura.

IMÓVEIS
Casa de dona Amena, casa de Lurdinha, casa de Zé de Rita, casa de São José, salão de 
festas, caixa d’água, igreja católica, cisternas.

PATRIMÔNIO NATURAL

Clima tropical, dunas, caatinga, córrego, mata, aves nativas.

CAJUAIS

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo, Cajuais para Cristo, natal, semana santa.

CULINÁRIA
Pé de moleque.

SABERES
Pintura, artes de pesca (tarrafas, treque, redes, curral
e manzuá), artesanato, carpintaria, bordado.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Pastoril.

PERSONALIDADES
Socorro (Agente de Saúde), Telina, Edmilson Holanda: carpinteiro, Dedé: artesão,
Maria Amélia.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Fotografias antigas de moradores, oratórios domiciliares.

IMÓVEIS
Casas antigas alpendradas de Geraldo, Valdelúcia, João Damião, dona Raimunda, 
Manoel de Neco, Maria Amélia, Antônio Jerônimo, entre outras, igreja Nossa Senhora 
do Carmo, igreja evangélica, mobílias antigas particulares (cristaleiras, louças e 
móveis).

PATRIMÔNIO NATURAL

Falésias, lagoas, gamboas, flora, serra, praias, salina.
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IBICUITABA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Novenas tradicionais de São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima e São Francisco,
celebrações na Igreja, cultos na Igreja Evangélica, festas juninas, grupo de jovens.

CULINÁRIA
Derivados da mandioca: tapioca, beiju, carimã, peixe assado.

LENDAS
História da igreja da Mata Fresca.

PERSONALIDADES
Zilda de Tamim, delegada do Sindicato dos Trabalhadores, Genildo Roseno, primeiro 
presidente da Associação dos Moradores, “sêo” Delmiro, João Alexandre, Joaquim 
Roseno, Daniele de Oliveira.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Máquina de engenho, máquinas de costura, fotografias antigas de famílias, objetos 
antigos (balança, ferro a brasa e outros).

IMÓVEIS
Casa e engenho do finado Lucas, casas velhas do Curral Grande de Pedro Fernandes, 
de Petronilo, de Israel Fernandes, conhecido por Expedito (todos falecidos), igreja da 
Mata Fresca, casa de farinha de “sêo”  Quinca, casa de farinha de “sêo” Daniel, igreja 
católica de São Francisco, igreja evangélica, escola, máquinas de cortar palha de “sêo” 
Daniel. 

PATRIMÔNIO NATURAL

Córrego, matas centenárias, fauna (veado, tamanduá, tatu, peba, guaxinim, carcará, 
gavião, rolinha, cobra, aranha, abelha); flora (mata nativa, mata de caatinga, carnaúba, 
manguezal, marmeleiro, catanduba, jurema, juazeiro).

GRAVIER

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Missas, novenas, terços festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário, cultos 
evangélicos, festas juninas, torneios esportivos.

CULINÁRIA
Feijão tropeiro, paçoca, milho assado e cozido, cuscuz, tapioca, pirão mexido.

SABERES
Artesanato, rezas para cura de enfermidades, remédios caseiros (chás de 
ervas,lambedores).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Dramas, pastoril, festas juninas, futebol.

LENDAS / MITOS
Burrinha do padre, lobisomem, escravos do casarão, batatão.

PERSONALIDADES
Freitas, historiador; Maria de Lourdes, Maria do Carmo Santos, Raimundo Salvador 
Rebouças, Francisco de Freitas Barbosa.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Acervo fotográfico, livros, documentos antigos, objetos antigos
(ferro de engomar, baús, pilão), acervo da biblioteca escolar.

IMÓVEIS
Igreja Nossa Senhora do Rosário, imagem de Nossa Senhora do Rosário, casa 
paroquial, colégio Carlota Tavares de Holanda, quadra coberta, engenho e casa de 
farinha São João, praça Raimundo Nogueira, cemitério público, túmulo de João Tavares 
de Sousa, casarão dos Holanda, campo de futebol.

PATRIMÔNIO NATURAL

Dunas, fauna: cabeça vermelha, cassaco, graúna, corrupião, peba.  
Flora: coqueiros, pé de lírio, tamarindeiros.
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INCRA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Cultos evangélicos, São João (festas juninas e quadrilha), missas,
novenas, semana santa (judas), Paixão de Cristo, papangus, natal.

CULINÁRIA
Feijão verde com coco.

SABERES
Conhecimentos das parteiras e rezadeiras, agricultura (cultivo de feijão, melancia e 
mandioca) e uso das ferramentas (enxada, ciscador, facão, foice, machado), artesanato
(escultura de madeira, artefatos de coco, labirinto, pinturas e reciclagem de plásticos),
prática da caça e da pesca.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Dança (forró, quadrilhas juninas, ciranda), brincadeiras (pega  a nega, esconde-esconde, 
roda-roda), músicas (brega romântico, rap, reggae), cordel, futebol de areia.

LENDAS / MITOS
Lobisomem, chupa cabra, mula sem cabeça, história da morte de Manoel de Amadeu 
em 1983, guerra dos Modestos, a história do primeiro morador “sêo” Arlindo.

PERSONALIDADES
Arlindo, Fabiano, Mariana, Zé de Mundim, Marizete, “sêo” Vicente, Maria Francisca 
Soares. 

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Documentos antigos do INCRA, Assentamento (livros do assentamento, livros de 
projeto, livro de plano de recuperação), fotos da comunidade, objetos antigos.

IMÓVEIS
Colégio antigo, casa de farinha, mercado velho, caixa d’água, posto de saúde 
abandonado, casa da Associação, igreja antiga.

PATRIMÔNIO NATURAL

Flora (jucá, cajueiro, imburana, pau-ferro, catingueira, pinhão roxo, catanduva);
fauna: aves nativas, répteis.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Festa de Nossa Senhora da Soledade, novenas de São José, festejos da Semana 
Cultural do Município, cultos evangélicos.

LENDAS
Lobisomem, batatão, burrinha do padre.

CULINÁRIA
Tapioca; peixe assado; caranguejada, bolo de carimã,
pamonha, canjica, fubá, bolo de milho, pirão de búzios.

SABERES
Água de aroeira, mel de pepaconha, chá de capim santo,
mel de caju preto, lambedores.

PERSONALIDADES
Azarias (cantor e compositor).

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Acervos fotográficos de famílias, acervo da Casa da Cultura da Resistência Latino-
americana Padre lopes.

IMÓVEIS
Prédios da antiga e da nova escola Mizinha, praça Adauto Róseo de Carvalho, mercado 
público municipal, FM Educativa, hospital municipal Maria Idalina de Medeiros, 
gruta de Nossa Senhora de Lourdes, imagem de Nossa Senhora da Soledade, prédio da 
matriz Nossa Senhora da Soledade, clube recreativo, casas de taipa da rua dos Porfírio.

PATRIMÔNIO NATURAL

Falésias, lagoas, gamboas, flora e fauna nativas, serra, praia, salina, coqueirais, 
tamarindeiros.

ICAPUÍ/SEDE
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MELANCIAS DE BAIXO

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Cultos protestantes, celebração em louvor à Mãe Rainha, encomenda dos mortos,
São João.

CULINÁRIA
Pirão de peixe, peixe assado, escaldado de arraia, milho na brasa, canjica, pamonha, 
bolo de milho, fubá, aluá, pé de moleque.

SABERES
Artesanato de renda de bilros, rezadeiras, remédios caseiros (chás e lambedores).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Pastoril, reisados, cantorias, festas juninas.

LENDAS / MITOS
Batatão, lobisomem, burrinha do padre.

PERSONALIDADES
Francisco Borja, Epitácio de Carvalho, Maria de Lurdes, Marcos Sérgio.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Pilão, ferro de engomar, fotos, acervo da biblioteca
escolar, rendas e labirintos, oratórios caseiros,
imagem da Mãe Rainha.

IMÓVEIS
Igreja da Mãe Rainha, Assembleia de Deus (antiga e a nova), prédio da escola Maria 
Edilce Barbosa, antigas casas de taipa alpendradas.

PATRIMÔNIO NATURAL

Cajueiros, coqueiros, dunas, plantas medicinais (capim santo, cidreira, aroeira, 
pepaconha), pássaros (garças, carcará, sabiá), preá, borboletas, abelhas.

MANIBU

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Festa de São João Batista, festa de São Sebastião, festas
evangélicas, cultos evangélicos, missas, novenas, terços.

CULINÁRIA
“Chibel”, café quente com farinha; pirão de peixe, batata no
leite de coco, pirão de feijão de corda, peixe “amuquenhado” na brasa, galinha caipira.

SABERES
Rezas para cura de enfermidades, artesanato (labirinto, pinturas,
bordados, rendas), artes de pesca (manzuá, rede, tarrafa),
agricultura (uso de enxadas, boca de lobo, foice e facão).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Festas juninas.

LENDAS
Lobisomem, casa mal assombrada, cajueiro mal assombrado, batatão.

PERSONALIDADES
Dona Francisca Anita da Silva, Raimundo Nolasco Neto, Francisco Xavier de Holanda, 
dona Terezinha, dona Francisca Laura, dona Auri, José Germano.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Ferro de engomar, pilão, lampião, máquina de costura antiga, charrete, imagem do 
padroeiro, fotos e documentos antigos.

IMÓVEIS
Casas de taipa antigas (“sêo” Mundinho, Delmiro, João de Elvira, Zé Germano, entre 
outras), prédio da igreja católica, Assembléia de Deus, creche infantil, ruínas dos 
antigos engenhos.

PATRIMÔNIO NATURAL

Fauna (camaleão, tejo, peba, rolinha, preá, tatu, saguí, marreca, galinha d’água, gato do 
mato, raposa); flora (coqueiros, cajueiros, mangue, juazeiro, carnaúba), clima tropical, 
praia de Manibu, serras, rio Arrombado, dunas, lagoas.
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MORRO PINTADO

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Festa de Nossa Senhora da Conceição, romaria ao Cruzeiro, São João, novenas, terços, 
comemoração a Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião.

CULINÁRIA LOCAL
Galinha caipira, tapioca, canjica e pamonha.

SABERES
Artesanato de labirinto, bordado, renda, remédios
caseiros (lambedores e chás de ervas), rezas.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Coco de roda, reisado e pastoril, Grupo de Mulheres Artesãs, forró do Franciné,
bumba-meu-boi.

LENDAS / MITOS
Do Cruzeiro de Nazaré (Santa Cruz), dos pescadores que batizaram a comunidade.

PERSONALIDADES
Bonifácia e Fredegunda (parteira), Vicença Cruz (professora e rezadeira na década 
de 20), Maria de Lourdes da Silva (professora e artesã), Maria do Carmo (artesã e 
liderança comunitária), “sêo” Dimas.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Objetos antigos (móveis, fotos, documentos),
acervo da Casa Museu Maria da Conceição Rebouças.

IMÓVEIS
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, fábrica de beneficiamento da casca de coco,
posto de saúde, casa museu, casas antigas alpendradas, chafariz público, escola.

PATRIMÔNIO NATURAL

Vegetação (tamarindos, cajueiros, carnaúbas); dunas; fauna (preá, calango, abelhas).

MELANCIAS DE CIMA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Festa do padroeiro (Jesús, Maria e José), celebração no mês de maio, coroação de 
Nossa Senhora de Fátima, festa junina (quadrilhas), comemoração da semana santa. 

CULINÁRIA
Pão caseiro, bolo de milho, canjica, pamonha.

SABERES
Rezadeiras, artesanato (renda e labirinto), artes de pesca de lagosta e peixe (manzuá, 
rede, tresmalho, caçoeira), literatura, poesias.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Time de futebol, Grupo da Árvore, teatro, Grupo da Quadrilha. 

LENDAS / MITOS
Lobisomem.

PERSONALIDADES
Miguel Carvalho, Raimundo Rebouças, Maria Alice, Francisca Helena, Raimundo 
Mateus. 

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Fotografias, documentos, mobília (mesa e armários antigos),
imagens de santos, objetos antigos (lamparinas, pilão, etc).

IMÓVEIS
Igreja da Sagrada Família (Jesus, Maria e José), cruzeiro, casa paroquial, salão 
paroquial, casas antigas de taipa ( de Miguel Aniceto Carvalho, Raimundo Mateus, 
Elias Rebouças, Selma, Maria de Fátima, Raimundo Saturnino, Joaquim Herculano, 
Espírito Santo e de “sêo” Toinho). 

PATRIMÔNIO NATURAL

Praia, gruta, serra, cajueiros, coqueiros, dunas, plantas medicinais (capim santo, 
cidreira, aroeira, pepaconha), pássaros (garças, carcará, sabiá, bem-te-vi).
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OLHO D’ÁGUA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Festas da padroeira Nossa Senhora Aparecida, fogueiras de São João, quadrilhas, festas 
em restaurantes, datas comemorativas.

CULINÁRIA
Baião de dois, peixes, crustáceos.

SABERES
Tipos de pesca (treque, tarrafa, rede, manzuá, currais), artesanato (labirinto, ponto cruz, 
boneco, renda, crochê, pintura em tecido, bordado e fabricação de barcos), agricultura 
(feijão, melancia, jerimum), rezador (para curar enfermidades).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Festas juninas, pastoril, dança do coco, festa de Reis.

LENDAS
Caipora, batatão.

PERSONALIDADES
Dona Francisca Melo, Rosa Alves da Silva, Chico Balbino, “sêo” Abidon, Sandra 
Rebouças, Chaguinha, Renuzia.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Fotos antigas, objetos antigos.

IMÓVEIS
Casas antigas (de dona Fransquinha Melo, sr. Abidon, dona Ricardina, Márcia, Milza, 
Zé de Deca, Zé de Ana, Pampilho e de José Figueira, entre outras), igreja do Cruzeiro,
 igreja de Nossa Senhora Aparecida.

PATRIMÔNIO NATURAL

Flora (coqueiro, tamarindo, catanduba, caatinga, catingueira, carnaúba, mangueira, 
cajueiro). Dunas. Praia da Placa.
Fauna (rolinha, garça, azulão, tejo, cabeça vermelha, graúna, tamanduá, marreco, sabiá, 
raposa, preá, veado, peba, periquito).

MUTAMBA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Festa de São João Batista, festas evangélicas, cultos evangélicos, missas, novenas, 
terços, festa de Reis.

CULINÁRIA
Tapioca, beiju, bolo de carimã, pamonha, canjica, fubá, bolo de milho, pirão de búzios, 
pirão de bagre, farofa de batata, mororó, bruaca, arroz com coco.

SABERES
Lambedores (de jatobá, pepaconha, cajú preto), chás de ervas (capim santo, cidreira), 
água de aroeira, mel de cupim.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Festas juninas, pastoril, dança do coco, festa de Reis.

LENDAS
Lobisomem, curupira, caipora, batatão.

PERSONALIDADES
Sr. Mundinho, dona Edite, sr. Antônio Jerônimo, dona Terezinha, Raimunda Lacerda, 
Manoel Leite, sr. Orlando, José Airton, Jerônimo Reis, Raimundo Lacerda, Dedé 
Teixeira, Pastor Edilson.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Objetos antigos (ferro a brasa, pilão, lampião, máquina de costura, pote de barro, 
palmatória, baús), prensa de mandioca, imagem do padroeiro, fotos e documentos 
antigos.

IMÓVEIS
Casas de taipa antigas alpendradas, igreja católica de São João Batista, Assembleia 
de Deus, Praça da Liberdade, casas de engenho, casas de farinhas, prédio do CRAS, 
prédio da escola.

PATRIMÔNIO NATURAL

Fauna (camaleão, tejo, peba, rolinha, préa, tatú, galinha d’água); flora (coqueiros, 
cajueiros, ipés), clima tropical, serras, lagoa do Carapicu.
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PEROBA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES 
Grupo de teatro repentista, poeta, cultos evangélicos, papangus. 

LENDAS
Burrinha do padre, botijas, lobisomem, batatão.

CULINÁRIA
Farofa de coco com peixe assado, pirão de peixe, sarapatel de arraia, baião de dois,
arroz de coco, pancão de caju, catapu, pirão de frutos do mar, lagosta, mariscos.

PERSONALIDADES
Dona Doca, Tia Delza, Auricélia Bezerra.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Objetos antigos, fotos, artesanato.

IMÓVEIS
Escola, primeiras residências. 

PATRIMÔNIO NATURAL

Fauna: preá, sanhaçú, camaleão, tejo, peixe-boi.
Flora: cajueiros, coqueiros, cactos, mandacarus.
Falésias e praia.

PEIXE GORDO

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Festa de Santo Antônio, festa de São José, cultos evangélicos.

CULINÁRIA
Pirão de peixe, peixe frito, batata doce com peixe ao coco, baião de dois,
ensopado de marisco (traioba).

SABERES
Rezadeira e parteira, remédios caseiros.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Festas juninas.

LENDAS
Burrinha do padre  (mulher do padre).

PERSONALIDADES
Joãozinho de Brisa, José de Brisa, Regina, Dona Maria, Aldenor Rebouças, Jaime  
Cunha Rebouças, Aldo Rebouças (in memoriam), Moisés Marques (in memoriam)
João Cunha Rebouças (in memoriam).

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Catraia de isopor, pilão, balaio, panela de ferro e argila, ossos da baleia cachalote, 
oratórios caseiros, fotos antigas, mobília antiga (armários, camas, baús, cadeiras),
objetos dos antigos engenhos.

IMÓVEIS
Casas de taipa alpendradas (famílias Rebouças e Carvalho), igreja da comunidade,
biblioteca, catavento, casa de farinha.

PATRIMÔNIO NATURAL

Lagoas, cajueiros, carnaúbas, coqueiros, salsa, dunas,
aves (garças, carcará, bem-te-vi, galo campina, tetéu), mar,
peixes, peixe-boi, aruanã (tartaruga).
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PONTA GROSSA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Regatas de jangadas, congressos de jovens da igreja, cultos evangélicos.

CULINÁRIA
Lagosta a alho e  óleo, camarão a alho e óleo, filé de robalo frito, peixada.

LENDAS
Pedra do Vigário, botija de Zé Rodrigues, história de S. Sebastião, índia Macura e o 
homem branco.

PERSONALIDADES
Joaquim de Freitas, João Crispim, Josué Pereira Crispim, Eliabe  Crispim.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Coleções de moedas, documentários, acervo arqueológico, reportagens, artesanato.

IMÓVEIS
Sítios arqueológicos, barracas de praia.

PATRIMÔNIO NATURAL

Vertente (fonte de água doce), cajueiro da farinha, lajeiro das ostras, pedra da Paciência, 
pedra da Tartaruga, porto velho, apertado da hora.

PICOS

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Cultos evangélicos. 

CULINÁRIA
Pirão de peixe, farofa de jerimum com coco, farofa de coco com peixe assado, peixe 
seco escalado.

SABERES
Parteira Maria Neuza dos Santos (Ivete), compositor evangélico Vicente André Valente 
dos Santos.

PERSONALIDADES
Vicente André Valente dos Santos, Olga da Silva.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Imagem de Nossa Senhora de Sant’Ana, acervos de fotos
de famílias.

PATRIMÔNIO NATURAL

Pedra da Lua, pedra da Garça, pedra do Porcopedra do Velho Miguel, pedra da Hora,
pedra Redonda, falésias, coqueiros.
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REDONDA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Pastoril, quermesse, dança do coco, cantadores.

EXPRESSÕES
Teatro, espírito de luta e resistência.

CULINÁRIA
Pirão de peixe, feijão escaldado, peixe seco, escalado, peixe amoquenhado com farofa 
de coco, leite de criação com rapadura e farinha pisada, grolado de mandioca.

SABERES
Rezadeira tia Germana. Parteiras: Mãe Chiquinha, Ofila, Raimunda , Bernalda.

PERSONALIDADES
Maria do Socorro da Costa (Caçula), Aldenor Bezerra do Nascimento (1º professor da 
comunidade), Maria Rodrigues, Germana Rodrigues da Silva (tia Germana), Chico 
Crispim.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Jangadas, ferro de engomar a brasa, máquina de costurar antiga, grades de labirintos das 
mulheres idosas, cachimbo de mulheres idosas, manzuás e cangalhas.

IMÓVEIS
Igrejas, cemitério, casas de taipa alpendradas, escola Monsenhor Diomedes,
casa de farinha.

PATRIMÔNIO NATURAL

Dunas, praia, falésias, coqueirais, cajueiros, aves migratórias.

QUITÉRIAS

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Cultos protestantes e católicos (novenas de N. Sra. De Fátima), regata de Quitérias. 

CULINÁRIA
Pirão de peixe, cuscuz , escaldado de arraia, ensopado de lagosta, peixe na brasa.

HISTÓRIAS/LENDAS
Lobisomem, cujo personagem principal era um senhor conhecido como “Divino”;
o decantado naufrágio de Zé Albino, a igreja que, sempre que construíam, as paredes 
caíam, pai da noite, batatão, paquete assombrado, negão dos tresmalhos.

SABERES / COSTUME
Acolhedores, curandeiros, aquecer-se numa fogueira antes de sair pro alto mar.

PERSONALIDADES
Ana Maria da Conceição (Naná), Francisca Lima da Paz (Ica), Francisco Pereirinha,
dona Maria Teresa (Teresinha), Chico de Conceição (carpinteiro que fabricava o caixão 
dos anjinhos), dona Marcelina de Berrel. 

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Baú particular das donas Ana Maria da Conceição (Naná) e Francisca Lima da Paz 
(Peinha), fotos de família, vestimentas que marcaram modas de época, objetos e 
utensílios diversos. 

IMÓVEIS
Casa típica de taipa de dona Teresinha, prédio escolar.

PATRIMÔNIO NATURAL

Dunas, mar, fauna, flora, peixe-boi.
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RETIRO GRANDE

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES 
Cultos protestantes da Assembleia de Deus, santas missões populares, quadrilhas 
juninas.

CULINÁRIA
Mugunzá, tapioca, pirão de peixe assado e cozido.

SABERES
Mel de abelha para remédio.

LENDAS
Lobisomem, batatão, osquestra, lenda da Lagoa Seca.

PERSONALIDADES
Guilherme Lopes da Silva, Abismar (Pixano), Abgail Ferreira da Silva, Isabel Ferreira 
da Silva.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Pilão, radiolas antigas, presépios. 

IMÓVEIS
Igreja protestante , casa do sr. Lauro, escola Guilherme Lopes da Silva.

PATRIMÔNIO NATURAL

Praia, dunas, falésias, fauna (peixe-boi), flora.

REQUENGUELA

PATRIMÔNIO IMATERIAL

LENDAS
Botija de ouro, batatão, buraco da nega, vela na cabaça (mãe de Verimundo).

CELEBRAÇÕES 
Festa dos barcos ao mar.

CULINÁRIA
Piroca de café, peixe amoquenhado, espaguetti de algas, moqueca de siri, tapioca com 
saúna.

PERSONALIDADES
Severino Cão (primeiro morador e quem deu nome à comunidade), “sêo” Fausto 
(segundo morador/ umbanda), João Velho, “sêo” Zé Maurício, Dona Eleuzina,
sr. Antônio Grande (fundador da Associação de Moradores), Nacélio (músico, poeta e 
compositor).

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Ata da fundação da Associação de Moradores do Requenguela, acervo de fotos de 
famílias.

IMÓVEIS
Casa de bomba, barraca de João Velho, capelinha do Menino Jesus, casarão da salina,
cais do porto, Estação Ambiental Mangue Pequeno, Passarela no Mangue.

PATRIMÔNIO NATURAL

Manguezais, fauna, flora, ninhal de garças,
aves migratórias.
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SERRA DO MAR

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Missa, novenas, terços, cultos evangélicos, festas juninas, torneios esportivos.

CULINÁRIA
Peixes, crustáceos, galinha caipira.

SABERES
Remédios caseiros, agricultura, pesca, artesanato de labirinto e renda.

FORMAS DE EXPRESSÃO
Futebol (Bacalango Esporte Clube).

LENDAS
Lobisomem, história do bacalango.

PERSONALIDADES
João Soleiro (in memoriam), Antônio Leôncio (in memoriam), Maria Ferreira da Costa,
dona Maria Alice, Reginaldo Lourenço, Rita Pereira, Francisco Soares Neto.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Lamparina, potes, cuia, fogão a lenha, fotos antigas.

IMÓVEIS
Mirante da Serra do Mar, Assembleia de Deus, bares, restaurantes.

PATRIMÔNIO NATURAL

Serra, flora (coqueiros, cajueiros, cactos, caatinga e ipês).
Fauna (calangos, lagartixas, garças, campina, azulão, tejo,
cabeça vermelha, graúna, sabiá, preá).

PATRIMÔNIO IMATERIAL

RITOS E CELEBRAÇÕES
Festas religiosas (São João, Nossa Senhora do Rosário, procissões, campanha da 
fraternidade), cultos evangélicos, semana santa (queima de judas, missa de Ramos),
pastoril no natal, dia de Reis, jogos no campo (peladão). 

CULINÁRIA
Canjica, bolo de milho, doce de cajú.

SABERES
Rezadeira, parteira, artesanato (labirinto, ponto cruz, bonecas de pano, acessórios de 
cabelo, urú de palha, chapéu de palha, caçuá, lamparina), instrumentos de trabalho 
(enxada, caçuá, rapa coco, ciscador, tamborete, cabos de foice, vara de pescar, treque).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Reisado, brincadeiras de Reis, pastoril, brincadeiras (pião, caco de roda, de lapinhas, 
rodas de ciranda e brincadeira do anel), teatro, calunga, cantorias, serestas, poetas de 
cordeis, arte (santos de gesso).

LENDAS
Lobisomem, curupira, caipora, batatão.

PERSONALIDADES
Chico de Cândido, Dica de Ana, dona Francisca de Cândido, dona Raimunda, dona 
Laura, Nazaré, Chica Paiano, Valdemar, Maria de Suna, dona Véia, Conceição, 
Antônio de Cândido,  Aluízio de Ana, Sandoval (Dudu), “sêo” Deca, dona Ivalda, 
Maria do Socorro, Chico de Valdemiro, Antônio de Vera, Gonzaga, Nicássio, Dona 
Bezinha.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Objetos antigos (lamparina, potes, caco de torrar café,
fogão a lenha, cuia, ferro a brasa), fotos antigas.

IMÓVEIS
Casa de farinha de João Boiote, campo de futebol (peladão), igreja, casa de taipa de 
molal, poço de água, cemitério, casas feitas de palha de coqueiro.

PATRIMÔNIO NATURAL

Serra, coqueiros, cajueiro, perobas, podói, mutamba, carnaubeira, marmeleiro, 
caatinga, mangiroba.

SERRA DE MUTAMBA
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TREMEMBÉ

PATRIMÔNIO IMATERIAL

SABERES
Dona Neném, parteira e rezadeira, remédios caseiros.

CULINÁRIA
Peixe amoquenhado, pirão de peixe, peixe seco feito no leite de coco.

CELEBRAÇÕES
Os dramas eram atividades culturais muito importantes da comunidade (teatro, 
Acampamento Latino de Juventude, abraço ao mar, procissão marítima de S. Pedro).

PERSONALIDADES
Dona Fátima, dona Vilani, dona Elza, “sêo” Luís Cirino.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Arquivo de fotos de dona Fátima, ata da primeira reunião da Associação de Moradores 
de Tremembé.

IMÓVEIS
Igreja de São Pedro, grupo escolar, casa de taipa alpendrada (casa de dona Altina), 
pousada Tremembé.

PATRIMÔNIO NATURAL

Praias, riacho do Gango, dunas.

SERRA DOS CAJUAIS

PATRIMÔNIO IMATERIAL

CELEBRAÇÕES
Festa de Nossa Senhora de Fátima, natal, semana santa.

CULINÁRIA
Pé-de-moleque, baião de dois, peixe assado.

SABERES
Pintura, artes de pesca (tarrafas, treque, redes, curral e manzuá), artesanato ( labirinto / 
renda).

FORMAS DE EXPRESSÃO
Pastoril, reisado, coco de roda.

PERSONALIDADES
Sebastião Adão Bezerra (in memoriam), Pergentina Bezerra da Conceição (in 
memoriam), José Batista dos Santos (in memoriam), Ana Carla Bezerra (in memoriam)
sr. Moacir, Josilene Simeão de Lima, Maria Rodrigues de Sousa, Raimunda Sebastião 
Bezerra.

PATRIMÔNIO MATERIAL

MÓVEIS
Carroças, fotografias antigas de moradores, pilão, lamparina, pote.

IMÓVEIS
Primeiras casas de palha, farol, fogão a lenha, igreja evangélica, caixa d’água do 
SAAE.

PATRIMÔNIO NATURAL

Serra, cajueiros, coqueiros, aves (golinha,
rolinha, sabiás, cabeça vermelha).



GARIMPEIROS
DA MEMÓRIA

MEMÓRIA

As 32 comunidades, que ocupam os 64 km 
de faixa litorânea do município de Icapuí, 
são testemunhas vivas de uma história 
e de uma cultura ricas de significados e 
representações, visíveis no seu patrimônio 
arquitetônico, na poesia e na música 
popular, no artesanato das rendeiras, na 
culinária e em tantas outras manifestações 
artísticas que definem o perfil e a identidade 
do município.
Alguns de seus aspectos mais relevantes 
são encontrados na linha da vida de cada 
comunidade, na tradição oral transmitida de 
geração a geração e nos pequenos “museus” 
mantidos por alguns de seus habitantes 
comprometidos com a conservação 
da memória de seu povo como Josué 
Crispim na Ponta Grossa, “os gêmeos” na 
comunidade de Morro Pintado, a residência 
da família Rebouças em Peixe Gordo, com 
sua casa de farinha e alambique, e o museu 
da resistência latino-americana na casa 
paroquial.
Através desse passado presente, o povo 
de Icapuí mantém os olhos no futuro com 
a sabedoria vivida e aprendida com seus 
antepassados.
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Santuário da igreja Jesus, Maria e José- 
Melancias de Cima



CULTURA
IDENTIDADE CULTURAL
COMO SÍMBOLO DE LIBERTAÇÃO.

FARINHA, RAPADURA E CACHAÇA.
O PRESENTE COM O SABOR DO PASSADO.

Casa da Cultura 
da Resistência 
Latino-americana 
Pe. Lopes
 
Situada na Travessa  Padre 
Marcondes, s/nº, no Centro 
de Icapuí-CE, possui uma 
exposição permanente de 
quadros sobre fatos políticos 
e sociais da América Latina, 
bem como um acervo de 
livros, vídeos e documentários. 
O espaço  funciona por 
agendamento e as pessoas 
interessadas em conhecer o 
acervo entram em contato 

Casa de Memórias 
da Família 
Rebouças  

Situada na comunidade de 
Peixe Gordo, o espaço guarda  
peças e móveis antigos, casa 
alpendrada, engenho de 
cachaça e uma casa de farinha, 
além de livros, vídeos e fotos 
antigas.
Funciona o dia inteiro sob a 
direção da família Rebouças. 

com Pe. Lopes e agendam dia e 
horário da visita.
Pe. Lopes é pároco de Icapuí, 
faz parte da rede de Turismo 
Comunitário do Ceará - 
Rede Tucum, sendo um dos 
responsáveis pela pousada 
Tremembé. Ele costuma 
conversar com os hóspedes e 
sempre os convida para uma 
visita à casa paroquial, sua 
atual casa, onde fala sobre o 
turismo comunitário e lhes 
oferece a oportunidade de visitar 
as salas forradas de cartazes, 
contando a luta dos povos 
latino-americanos, além de 
conversar sobre outros temas 
como Teologia da Libertação, 
Comunidades Eclesiais de Base 
e sua experiência na Nicarágua 
durante o período sandinista. 

FARINHA
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Pe. Lopes (à direita), recebendo a visita de Mário Chagas

Pe. Lopes com visitantes no salão, onde se encontram os 
cartazes dos movimentos de libertação latino-americanos

Detalhe do tradicional alambique para produção de cachaça e rapadura

Detalhes da casa de farinha
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COMPROMISSO COM A MEMÓRIA.
DOIS JOVENS, UMA MESMA HISTÓRIA. PESCADOR DE LEMBRANÇAS.

Museu Josué 
Crispim 

Josué Crispim é arqueólogo 
amador e curador do acervo do 
futuro Museu de Ponta Grossa. 
Desde jovem, conserva peças 
arqueológicas encontradas por 
ele soterradas nas dunas de 
sua comunidade. No acervo 
enconstram-se artefatos 
indígenas, pontas de flecha, 
porcelanas francesa, inglesa 
e holandesa e de outras 
nacionalidades, garrafas, 
âncoras, ossos de baleia e 
muitos outros objetos.
Josué guarda tudo isso na 
garagem de sua casa.

    Eu vou 
encontrando esses 
materiais e trago 
pra casa pra não se 
perder.

Josué é pescador, mas desde 
criança sempre foi muito 
curioso, demonstrando grande 
interesse em guardar peças 
antigas, cultura que herdou de 
seu pai. 
No momento, o espaço 
funciona por agendamento,
na praia de Ponta Grossa.MEMÓRIA

LEMBRANÇAS

Casa Museu Maria 
da Conceição 
Rebouças

Situado na comunidade de  
Morro Pintado, o espaço abriga  
peças e móveis antigos, além 
de uma  casa alpendrada com 
uma rica história contada pelos 
gêmeos, Luís Paulo e Marcos 
Paulo, que fizeram todo o 
esforço para conservar o local 
com cada objeto que pertenceu 
aos seus tetravós.
Os gêmeos assumiram o 
compromisso de resgatar a 
cultura da cidade de Icapuí, 

muitas vezes esquecida. Sua 
história começa em 1996, na 
época com apenas 7 anos de 
idade, quando começaram a 
colecionar peças antigas como 
moedas. 
Depois disso, o interesse deles 
pelo passado foi aumentando 
ao longo do tempo.
Seu principal interesse é 
colecionar objetos que remetam 
à cultura e história do seu povo. 
De início, a maior parte das  
peças foram compradas, a 
primeira delas uma máquina 
de costura. Com o passar  do 
tempo e o conhecimento das 

MEMÓRIA

pessoas sobre sua iniciativa, 
alguns objetos começaram a ser 
doados, como cédulas antigas, 
um piano cedido pela igreja e 
vários outros acervos.  Só mais 
tarde, em 2008, conseguiram 
adquirir um espaço próprio 
para guardar as peças. Com o 
objetivo de preservar a história 
e cultura do município para 
o futuro, pensam  agora na 
construção de uma casa de 
farinha e de um engenho. Com 
muito esforço conseguiram 
comprar a casa que seria 
vendida por familiares para 
transformá-la num rico espaço 
de visitação que,  no momento, 
funciona por agendamento.

Os gêmeos, Luís Paulo e Marcos Paulo, com Mário Chagas, 
na antiga casa da família, hoje museu

Josué Crispim e Mário Chagas na casa onde funciona provisoriamente o museu



MEMÓRIAS DA 
CULTURA DO 
TITANZINHO

André Aguiar Nogueira*

A comunidade do Titanzinho, 
localizada  no  litoral leste de 
Fortaleza, realizou nos últimos 
anos uma diversidade de ações 
relacionadas à memória social 
como Brasil Memória em Rede, 
Patrimônio para Todos, Percursos 
Urbanos, Projeto Historiando, Ponto 
de Memória, Farol da Memória e 
Memórias da Cultura, entre outros. 
Essas iniciativas apresentaram como 
característica central a articulação em 
rede entre indivíduos e instituições 
preocupados com a preservação 
do passado como mecanismo de 
intervenção no presente. 
Demanda dos moradores e suas 

associações, essa busca pelo 
reconhecimento da memória, 
enquanto patrimônio his-
tórico e cultural, parece 
emergir como uma 
nova estratégia política 
das classes populares. 
Inserida nos processos 
de mudança cultural do 
mundo urbano contem-
porâneo, a população local 
altera suas reivindicações e 
anseios. Passa a incorporar 
novos desejos, amplia seu 
repertório de demandas 
e, em muitos casos, 
mescla reivindicações e 
características do que até, há 
pouco tempo, chamávamos 
de movimentos sociais. Nos 
bairros da periferia, algumas 
comunidades passaram a 
conceber a possibilidade 
do tombamento, do registro 
e dos outros instrumentos 
legais de preservação como 
instrumentos capazes de 
ajudar a superar outros 
problemas sociais.

*André Aguiar Nogueira - Morador da comunidade e participante da Associação dos Moradores
de Titanzinho

A Associação dos Moradores do Titanzinho, pela sua ligação com as 
atividades relativas à Memória, fez parte do Polo de Memória do Museu da 
Pessoa, coordenado pela Fundação Brasil Cidadão, participou de todas as 
capacitações e desenvolveu, a exemplo de Icapuí, a sua linha da vida e o 
inventário participativo de seu patrimônio da cultura material e imaterial.
A experiência relatada por André Nogueira revela o alcance e aceitação dessa 
metodologia de trabalho,  que pode ser replicada com êxito em qualquer 
comunidade.
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Do ponto de vista das classes 
trabalhadoras, a diferença agora 
talvez consista exatamente nessa 
nova busca pela apropriação de um 
setor específico da política pública de 
cultura. Essa estratégia, entretanto, 
parece surgir do entendimento 
mais geral de que essa conquista 
mais “institucionalizada” e mais 
“subjetiva” estava diretamente 
ligada às reivindicações de outros 
direitos sociais. Vinculava-se, 
portanto, à tentativa de satisfação de 

outras necessidades, consideradas 
mais imediatas. Por outro lado, 
aliava-se também à antiga tentativa 
das associações de moradores, e 
outros coletivos, que há tempos 
se empenham em sensibilizar as 
pessoas do bairro a reconhecerem a 
importância de suas próprias histórias 

Através do trabalho 
com a memória oral, por 
exemplo, aprendemos a 
agir de modo a valorizar 
a importância da memória 
local dos moradores e assim 
potencializar os usos e os 
sentidos que o tempo e a 
cultura assumem em nossa 
sociedade.

SURF
titanzinho

planejamento e desenvolvimento 
urbano. O patrimônio como meio de 
apreender as diversas memórias, as 
formas de sociabilidade e as iniciativas 
criativas que emergem diariamente na 
cidade. 
Na Praia do Titanzinho, as memórias 
sugerem que os componentes 
ambientais estão completamente 
relacionados à dinâmica de ocupação 
e ao crescimento populacional do 
litoral de Fortaleza. Apesar de ser 
uma praia localizada na maior zona 
urbana do estado, ainda possui grande 
importância biológica. A despeito dos 
impactos adversos sobre a biologia 
local, da deficiência no saneamento 
básico do bairro e da disposição 
inadequada de resíduos sólidos, 
estudos científicos apontam que essa 
praia tem se destacado no Ceará por 
sua alta diversidade de organismos 
marinhos.
Faz-se necessário, portanto, tensionar 
a memória como modo de garantir a 
integridade dos aspectos culturais que 
caracterizam a região e seu entorno. 
Garantir a manutenção do cenário 
ideal para a prática do surfe e da pesca, 
sem prejuízo dos investimentos na 
construção sustentável de uma estrutura 
urbana capaz de, a um só tempo, 
preservar os valores sociais, culturais e 
ambientais da região, proporcionando 
oportunidade de geração de trabalho e 
renda para o povo que vive no lugar.
Mas qual seria exatamente o poder 
da memória comunitária? Um bom 
exemplo desse potencial pôde ser 
percebido recentemente quando 
a cidade tomou conhecimento 
da existência de um projeto para 

como mecanismo imprescindível de 
luta e resistência. 
A experiência no trabalho com a 
memória, por sua vez, nos fez aos 
poucos atentar para que, seja nos 
procedimentos da gestão pública, 
seja na constituição de modos 
associativos mais comunitários, 
faz-se imprescindível partir de 
um entendimento mais amplo do 
significado da cultura. 
Através do trabalho com a memória 
oral, por exemplo, aprendemos a agir 

de modo a valorizar a importância 
da memória local dos moradores 
e assim potencializar os usos e os 
sentidos que o tempo e a cultura 
assumem em nossa sociedade. 
Intercambiar caminhos para entender 
o patrimônio cultural não apenas 
como uma política estratégica de 
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Ao longo dos anos, 
porém, os pescadores 

somaram-se às meretrizes, 
aos portuários, aos 

trabalhadores da indústria, 
aos surfistas, aos 

pequenos comerciantes 
e aos trabalhadores 
informais, os ditos 

“biscateiros”. Surgia uma 
comunidade culturalmente 
multifacetada e marcada 
por distintas experiências 

migratórias. 

construção de um estaleiro na 
Praia do Titanzinho. Em meio ao 
debate público sobre a viabiliadade 
econômica, social e ambiental do 
referido empreendimento, uma série 
de estratégias de resistência foram 
realizadas. 
Nas entrevistas realizadas no bairro, 
percebeu-se que a Praia do Titanzinho 
é considerada a alma do Bairro 
Serviluz. O nome Serviluz, lembram 
os moradores, é uma alusão ao antigo 
Serviço de Luz e Força de Fortaleza, 
empresa geradora de energia elétrica 
extinta no início dos anos 1960. 
Após a desativação da usina, esse 
se tornou também o nome popular 
da comunidade que a circundava, 
sendo nessa denominação que seus 
moradores passaram a se reconhecer. 
Mas o bairro simplesmente não 
existe na configuração urbana oficial 
da cidade com essa nomenclatura. 
Oficialmente, ele se divide entre 
os bairros Cais do Porto e Vicente 
Pinzón.
Situado entre o oceano Atlântico, o 
porto do Mucuripe e um complexo 
industrial, esse estreito pedaço 
de praia foi ocupado por um 
contingente bastante heterogêneo 
de trabalhadores. Durante muito 
tempo, ali se morou em barracos 
improvisados; muitos deles erguidos 
com lona plástica, madeira e até 
mesmo papelão. Tempos difíceis 
eram aqueles em que o vento e a 
areia, quando não derrubavam as 
casas, entravam nos olhos e nas 
panelas dos moradores abrigados em 
casebres ainda esparsos.
A pobreza das habitações, no entanto, 

praia se misturava ao forte cheiro 
de gás; bebia-se água com gosto de 
querosene.
Entre  outras lembranças, o 
imaginário do bairro é carregado 
de episódios trágicos. Em várias 
circunstâncias muitas vidas foram 
ceifadas. Os incrementos do 
progresso e a riqueza econômica 
se fizeram, muitas vezes, banhados 
no sangue dos trabalhadores 
locais. Muitos jovens apresentam 
deformações físicas visíveis 
provocadas pela má utilização de 
equipamentos industriais pouco 
habituais.
As mortes no mar, os naufrágios e os 
afogamentos somavam-se agora às 
mortes e acidentes 
em terra. As 
perdas no mundo 
do trabalho, aliás, 
incorporaram-se à 
terrível realidade 
das mortes a 
bala, nitidamente 
sentidas nos índices 
e nas estatísticas da 
violência entre os 
jovens do local.
Em meio ao 
progresso voraz, 
o Titanzinho se 
tornou também um 
lugar de resistência 
popular. Em boa 
medida, o passar do tempo não 
apagou antigas formas de relação 
com o mundo natural. Alguns 
modos de organização social e 
laços de solidariedade e afeição têm 
atravessado gerações.

contrastava com a abundância 
encontrada nas panelas suspensas 
sobre o fogo a lenha, quase sempre 
abarrotadas de peixe, alimento 
básico na mesa das famílias praianas. 
São, portanto, herdeiros da milenar 
tradição pesqueira.
Ao longo dos anos, porém, 
os pescadores somaram-se às 
meretrizes, aos portuários, aos 
trabalhadores da indústria, aos 
surfistas, aos pequenos comerciantes 
e aos trabalhadores informais, 
os ditos “biscateiros”. Surgia 
uma comunidade culturalmente 
multifacetada e marcada por distintas 
experiências migratórias. 
Ao tempo dos candeeiros e velas, 
sobreveio a época dos refletores 
na praia. Uma imensa floresta de 
cajueiros deu lugar a uma paisagem 
mais moderna e cosmopolita. Foi a 
partir da construção do porto que 
essa região passou a experimentar 
uma série de mudanças: nas suas 
reservas naturais, no tipo de 
ocupação territorial e uso do solo, 
na funcionalidade econômica, na 
expansão demográfica e na vivência 
cultural do espaço. 
A bela praia nunca mais seria 
a mesma. Os trens, os navios 
e os caminhões continuamente 
carregados passaram a indicar uma 
profunda alteração no ritmo de vida 
local. Assinalavam a emergência de 
novas formas de vivência do tempo 
e da criação de novas modalidades 
de organização das identidades e 
das culturas. O barulho das ondas 
do mar se intercalava agora à sirene 
das usinas; a intensa maresia da 

A simplicidade e a solidariedade 
entre esses trabalhadores, entretanto, 
alimentaram a falaciosa ideia de 
ser esta uma gente preguiçosa, 
apolítica e culturalmente atrasada. 
A idealização exacerbada dos 
pescadores, por exemplo, produziu 
uma imagem bastante distorcida, 
que enxerga grupos de trabalhadores 
estáticos no tempo e vê os homens 
como uma espécie de prolongamento 
da paisagem natural.
No Titanzinho a prática do surfe 
deu uma continuidade renovada 
a essa tradição em que natureza, 
trabalho e cultura facilmente se 
fundem. Os homens, de várias 
f o r m a s , se apoderam das 

águas, demarcam 
as pedras e vivem 
suas ruas de 
areia. Nos lugares 
de memória 
p r o c e s s a v a m -
se nascimentos 
e óbitos. As 
intrigas e as 
amizades da vida 
se desenvolvem 
sobre poeiras e 
paralelepípedos. 
Seja como local 
de moradia, 
trabalho ou lazer, 
as nuanças da 
natureza ainda 

interferem diretamente no dia-
a-dia da população, aguçando 
sobremaneira a sensibilidade dessa 
gente. Do teto plastificado sob o 
qual se dormia a fim de amenizar 
o constante cair da areia, ao chão 



No Titanzinho 
a prática do 

surfe deu uma 
continuidade 

renovada a essa 
tradição em que 

natureza, trabalho 
e cultura facilmente 

se fundem. 

movediço sobre o qual se pisava, 
os elementos naturais deixam suas 
marcas no cotidiano do lugar. 
Nas memórias do surfe transparece 
o entendimento de que a deficiência 
socioeconômica podia ser superada 
pela utilização racional do 
ecossistema, da mediação entre 
consciência dos valores humanos 
e a natureza, do mutualismo com 
o ambiente, da percepção do 
espaço como impulsionador das 
transformações sociais necessárias 
ao meio. Nesse universo, é possível 
deslizar nas histórias de adolescentes 
que descobriram novas formas 
de trabalho no mar, inventando 
novos modos de ganhar a vida na 
arrebentação. 
Trata-se de uma geração 
que nasceu e cresceu 
numa área litorânea, 
mas, morando na beira 
da praia, não desejou 
seguir a tradicional 
profissão dos pais. 
D i f e r e n t e m e n t e 
daqueles que aderiram 
aos novos postos de 
trabalho que surgiam na 
indústria, continuaram 
optando pela vida no mar. Não 
mais se arriscavam nas temerosas 
pescarias, mas desenvolveram 
o gosto pela adrenalina de estar 
dentro d’água competindo. Deslizar 
sobre a madeira era inclusive o 
aprimoramento de uma antiga prática 
da pesca, das embarcações que, para 
atingir a terra firme, precisam cruzar 
a arrebentação das ondas. 
A modificação da paisagem, 

acarretada pela introdução das pedras 
para o porto, alterou também o 
desempenho dos jovens locais sobre 
as ondas. Ali, a paisagem cultural 
gira em torno da disponibilidade dos 
recursos naturais. Na pesca e no surfe, 
as relações entre homem e natureza 
se apresentam fundamental. Nessas 
atividades o ambiente não pode ser 
considerado uma entidade estática, 
mas precisa ser concebido como uma 
série de processos maiores, alheios 
à ação humana, mas sobre os quais 
o homem pode interferir. Natural e 
social se articulam continuamente.
Além disso, a partir do relacionamento 
com as pessoas “de fora”, os meninos 
do lugar começaram a conhecer 
pranchas, roupas, equipamentos e 

outros acessórios que 
permeiam esse universo. 
O surfe reforçou a ideia 
do acolhimento, do 
bairro como espaço do 
lazer e da interação. 
Nesse contexto, parte da 
juventude passou a ter o 
entendimento de cultura 
como algo que não mais se 
restringe ao microcosmo 
do bairro, ainda que 

o espaço contenha os elementos 
essenciais de sua formação, mas se 
baseia na integração da comunidade 
ao planeta: “pensar globalmente, agir 
localmente”.
Em alguns casos, a superação do 
preconceito social que recai sobre a 
comunidade pode contar com o apoio 
quase incondicional da natureza. A 
prática do surfe projetou-se como 
uma possibilidade concreta de renda e 

inserção social. O esporte deve, no 
entanto, estar associado à imagem 
de uma juventude saudável, 
cristalizada nos corpos torneados 
dos atletas locais. Reverter a 
imagem denegrida do Serviluz, 
sinônimo de mazela urbana, fazê-lo 
flutuar em novas memórias. 
Nas lembranças, o surfe passou 
a ser entendido como uma força 
mutante, capaz de tirar as crianças 
da ociosidade e das drogas, uma 
forma de transformar corpos e 
mentes. A vida dentro d’água como 
propulsora de outros aprendizados 
e habilidades. Existe, entre os 
praticantes desse esporte, a 
concepção da natureza como uma 
espécie de força mutante, que 
transforma mentes e corpos e que é 
capaz, por exemplo, de transformar 
crianças magricelas em verdadeiros 
campeões mundiais de surfe.
A pequena praia do Titanzinho, 
assim, se configurou historicamente 
por múltiplos territórios e 
personagens. Em meio às vantagens 
e adversidades, proporcionadas 
tanto pela complicada relação 
estabelecida com a natureza quanto 
pelas mediações mantidas com 
as políticas públicas excludentes 
da cidade, homens e mulheres 
aprenderam a compartilhar projetos 
e angústias, a redefinir valores, 
tornando-se agentes mais ativos 
na construção de suas histórias de 
vida. Por fim, não custa lembrar que 
a história da gente do Titanzinho 
compõe uma parte essencial da 
memória da resistência coletiva no 
litoral de Fortaleza.
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Olho d’Água
Quitérias

Tremembé

Melancias de Baixo

P

Manibu

Praia do Ceará

Barrinha de Manibu

Córrego do Sal
isa

Morro Pintado

Guajiru

Ibicuitaba

Ponta Grossa

Redonda

Barreira
da Sereia Barreira de Baixo

Assentamento
Vila Nova

Barreira de Cima
Barrinha

Requenguela

Morro Alto

Vila Jardim Paraíso

Gravier

Bichucher

Retiro Grande

Fazenda Belém

Fazenda Belém

Indústria  Ar

Melancias de Cima

Serra dos Cajuais

Cajuais

eixe Gordo

Berimbau

Icapuí

Picos

Peroba

Vila Ipaumirim-INCRA

Assentamento
Vila Nova

Mutamba

    Vista panorâmica das falésias - Avistagens do peixe-boi      
    marinho
    Museu Josué Crispim - Sítio arqueológico nas dunas
    Teatro Flor do Sol - Jangadeiros & pescadores       
    artesanais
    Artesanato do pescador Raimundo de Quinha - Grandes  
    falésias

    Artesanato em renda - Falésias e dunas
    Festa de N.S. dos Navegantes - Jangadeiros & 
    pescadores artesanais
    Cultivo sustentável de algas - Produtos à base 
    de algas marinhas
    Culinária regional do João Velho - Estação Ambiental- 
    Passarela no mangue

      Museu da Resistência Latino-americana Pe. Lopes
      Museu dos Gêmeos - Festas religiosas
      Casa de farinha e alambique da família Rebouças        
      Festa de Santo Antônio
      Casas tradicionais de taipa com alpendre
      Casas tradicionais de taipa com alpendre
      Casarão da família Holanda

      Artesanato de rendas e bordados
      Cultivo orgânico - Culinária típica - Festa de São José
      Casa de farinha - Culinária típica
      Turismo de base comunitária - Abraço ao mar
      Festa de São Pedro
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