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1. Artefatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Busto da Princesa Isabel 

   

Em 1932 acontecia os preparativos para a festa do cinquentenário da abolição da 

escravatura no município de Redenção – CE, tendo em vista que em 01 de janeiro de 

1933 completaria 50 anos que o município havia libertado seus cativos. Nestas 

circunstâncias, o padre João Saraiva Leão, na função de pároco durante aquele período, 

apresentou uma ideia A população redencionista acerca da importância de se relembrar 

o ato da libertação destes cativos e, a partir 

disso, construir um busto que reportaria a 

imagem da Princesa Isabel, a “Redentora”, 

filha de D. Pedro II, que entre seus 

principais feitos está a promoção da 

abolição da escravidão no incurso de sua 

terceira e última regência, culminando 

com a Lei Áurea em 1888. Nos dias atuais 

o monumento supracitado encontra-se 

localizado na praça da matriz como o 

marco memorativo do cinquentenário da 

abolição.  

 

Figura 2. Etapas do processo de mudança quanto 

a localização do monumento representativo do 

Busto da Princesa Isabel. Da esquerda para a 

direita temos o monumento original localizado na 

frente da Igreja Matriz, na segunda foto temos a 

mudança de localização e a última foto temos o 

monumento nos dias atuais. Acervo: Geysa Moura  

Figura 1. Localização dos monumentos históricos 



1.2 Obelisco 

 

Este monumento é mais um potencializador da memória coletiva dos redencionistas. 

Sua construção se dá no incurso da gestão do prefeito Zacarias Odmar de Oliveira 

Castro (1930-1934) no qual foi enviada uma carta no dia 29 de dezembro de 1932 para 

o interventor do Estado do Ceará, Capitão Roberto Carneiro de Mendonça, ressaltando a 

importância da liberação de uma determinada quantia em dinheiro para a comemoração 

do cinquentenário da abolição da escravatura. Data esta que estava bem próxima, pois 

seria no dia 1º de janeiro 

de 1933 e para tal 

comemoração planejou-se 

a construção de um 

Obelisco que em sua base 

ficaria gravado no cimento 

e no mármore o quão foi 

importante esta data é para 

a construção histórica do 

município. Desde então 

este monumento se 

localiza na atual rua Joaquim José da Silva, no centro da cidade. Este marco celebrativo 

possui um formato pontiagudo e ao seu redor foi construída uma praça pública que 

atualmente carrega seu nome e que além disto serve como orientação e/ou ponto de 

referência para o deslocamento na própria cidade.  

 

 

1.3 Painel Negra Nua  

 

Este monumento foi construído e inaugurado em 28 de dezembro de 1968 na gestão do 

prefeito Dr. José Alberto Mendonça e Souza e tinha como escopo principal exaltar o 

centenário de emancipação política entre os municípios de Baturité e Redenção.   

 

 

Figura 3. A foto a esquerda foi registrada no dia da inauguração 

em 1933. Já a imagem ao lado mostra o monumento nos dias 

atuais, incluindo a revitalização da praça em seu entorno. Acervo: 

Geysa Moura.  



A obra “A Escrava”, cuja feição busca representar simbolicamente a figura da mulher 

negra na sociedade escravista e que durante este período foi abusada sexualmente e 

tratada como um objeto de pouco valor representativo. Portanto, a sua representação 

enquanto uma mulher negra e acorrentada buscava fazer menção ao ato de liberdade e 

extinção do sistema escravista que 

predominou neste município. O 

monumento em realce foi construído 

pelo artista plástico Eduardo 

Pamplona e está situado na entrada da 

cidade, especificamente em frente à 

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab). 

 

 

1.4 Estátua do Vicente Mulato 

 

Em 08 de julho de 1881, na residência do Coronel Simeão, foi negociado o escravo 

Vicente Mulato que pertencia a João Capistrano Pereira. É importante ressaltar, que o 

sobrenome “Mulato” é um codinome referente a sua cor e não faz parte de seu nome 

original. Consequentemente, foi assim que ficou conhecido até os dias atuais, por haver 

uma espécie de junção com suas características, sendo conhecido assim como “Vicente 

Mulato”. 

No local onde a estátua do Vicente Mulato se 

encontra – na praça da Princesa Isabel que 

anteriormente era conhecida como Joaquim 

Távora – aconteciam leilões de venda de escravos 

onde vinham compradores de todas as partes da 

cidade. Sendo que nesta praça existiam algumas 

tamarindeiras que após caírem, devido serem 

centenárias, cortaram-se os galhos deixando 

somente o tronco para representar o local das 

vendas. Com o passar dos anos houve então a construção deste monumento 

representado pela imagem do Vicente que por sua vez substituiu o tronco da 

Figura 4. Painel Negra Nua antes e depois. Acervo: 

Geysa Moura  



tamarindeira. Nos dias atuais a estátua supracitada 

encontra-se na mesma praça construída no ano de 

2008, na gestão de Francisca de Torres Bezerra, 

idealizada pelo Dr. Paulo Pereira Viana e esculpida 

por Francisco Mendes Necreto, conhecido como 

Bob, pintor e escultor residente no Distrito de 

Antônio Diogo - Redenção.  

Figura 5. Registro do monumento em 

2011, em um bom estado de conservação. Já à 

direita temos o registro feito em 2016 apresentando 

grandes sinais de deterioração. Arquivo do Museu Memorial da Liberdade e pessoal, 

respectivamente. 

 

2. Culinária 

 

Por volta de 1970, Redenção ainda era conhecida como a capital da aguardente, cuja 

economia se desenvolveu com base na agricultura, principalmente na produção de cana-

de-açúcar, rapadura e derivados. A partir de 1912 há registros de que o município era 

um importante produtor de cachaça. Existiram diversos engenhos produtores na cidade e 

essa atividade econômica impulsionou a economia do município e da região do maciço, 

tornando-a a maior cidade comercial do estado. Para ela se dirigiam comerciantes de 

toda a região, inclusive de Fortaleza. O seu comércio se 

fortaleceu a partir da produção e comercialização da cachaça, 

controlada pela elite da região em função do município, 

naquela época, ter um forte poder econômico. Contudo, a partir 

de 1970, com exceção da aguardente Douradinha, quase todos 

os engenhos entraram em declínio. Com a crise da produção de 

cachaça, os engenhos entraram em declínio e o processo de 

industrialização da cidade retrocedeu. 

De acordo com informações, existiu em torno de 20 a 25 

engenhos, e atualmente o município está no âmbito do valor 

econômico para o lado do turismo histórico, do comércio e da agricultura. Entre os anos 

de 1912 a 1970, Redenção teve vários engenhos de cana-de-açúcar, como foi o caso da 

P.O.J, cujos equipamentos vieram da Inglaterra e foram comprados no valor de 30 mil 

reis pelo proprietário João Duarte Franco. Em seguida vieram outras marcas como: 



Redenção, Diamante, Flor de Redenção, Falcão do Vale, Paracupeba, Ressurreição, 

Princesa, Princesa do Norte, Bagageira, Rumba, Madeira de Lei, Triunfo, Pé de Tonel, 

Zebra e a Douradinha, marca que continua sendo produzida no sitio Engenho 

Livramento, fundada em 1750, cuja produção foi iniciada em 1873 pelo primeiro 

proprietário, chamado Simeão Teles de Menezes Jurumenha. O exemplo cultural e 

histórico é a feira aos domingos, e os proprietários dessas aguardentes, faziam o 

pagamento aos sábados ao meio dia. 

 

Outro fator importante, em relação à 

economia dessas aguardentes, foram as 

construções de casarões em Redenção e em 

fortaleza como: a João Cordeiro que pertenceu 

a família Ferreira de Sousa, a de Senador 

Pompeu  e Domingos Olimpio que pertenceu 

a Família Galdeozo Bezerra, o bairro Jota 

Macedo que pertenceu a família ferreira de 

Abreu. As questões econômicas naquela época eram comandadas por essas famílias, e 

principalmente o comércio da região, e que essas aguardentes deixou um legado cultural 

e histórico onde antigamente o comércio de escravos eram feitas nas antigas 

tamarineiras do município localizadas na praça da matriz. No contexto econômico das 

agroindústrias havia uma organização administrativa, esses proprietários foram grandes 

produtores financeiros da região, na plantação canavieira e que teve algumas regalias 

como: a construção do açude do Acarape do Meio para a irrigação nas plantações de 

cana-de-açúcar.     

 

3. Espaços de memória 

 

3.1. A cidade de Aracoiaba 

 

 

 

 

 

 



Aracoiaba era uma antiga comunidade do Ceará, povoada, inicialmente, na primeira 

metade do século XVIII. A cidade foi fundada em 1735, pelo Capitão Pedro da Rocha 

Maciel, que vislumbrou a riqueza e a fertilidade do solo da então sesmaria, tendo em 

vista as ricas possibilidades do cultivo do milho e da batata, que os índios da região já 

cultivavam com facilidade para o seu consumo, além da riqueza do solo para o cultivo 

da cana-de- açúcar e do algodão. Foi, então, que surgiram os primeiros moradores que 

vieram cultivar as terras ao lado do capitão Pedro da Rocha Maciel, o fundador da 

cidade, e seus familiares, por anos afora, após 1735. A partir daí, surgiram e foram se 

organizando as primeiras moradas da pequena aldeia denominada “Canoa”. Assim, seus 

primeiros habitantes, os índios “tupi-guarani”, conhecidos por sua cultura um pouco 

mais evoluída, dado o seu conhecimento com a caça e a pesca do que os habitantes mais 

recém-chegados, se deslocaram para o litoral, nas proximidades de Fortaleza. 

Ironicamente, a invisibilidade do grupo indígena é trazida à tona justamente na 

toponímia da cidade - “Aracoiaba” (Origem “tupi-guarani”, que significa “Lugar onde 

cantam os pássaros.”). 

 

3.2 Museu Senzala 

 

Inicialmente, gostaríamos de afirmar que o espaço por nós escolhido para fazer este 

trabalho é o “Museu Senzala”. Resolvemos trabalhar com este lugar devido a grande 

pretensão dos colegas em visitar e trabalhar no “Quilombo” que fica em Baturité. 

Também tínhamos planejado trabalhar com este lugar, mas decidimos ficar com a 

Senzala para não chocar com muitas pessoas e ter informações quase idênticas. 

Lembrado que o professor pediu para ir “além da compreensão tradicional apresentada 

pelos museus estabelecidos e sua perspectiva sobre a memória dos povos locais”, mas 

não frisou para não usá-lo como um lugar onde podemos achar ou encontrar 

instrumentos que são fundamentais para a redação do trabalho. Sendo assim, usamos 

este local para o nosso 

trabalho.  

 

Bem, mapeamos o lugar onde 

ocorreu uma das maiores 

mazelas da humanidade, a 



escravidão. Nesse lugar, Senzala, que é hoje um museu simboliza uma das maiores 

memorias vivas da cidade de Redenção. Nele conseguimos ver vários instrumentos, 

locais de tortura e ouvir da “guia” algumas histórias perversas dos acontecimentos 

ocorridos naquele lugar. Entre os instrumentos detectados temos: Vira Mundo, 

Gargalheira, Instrumento odontológico, Algemas, entre outros.  

Vira mundo é/era um 

instrumento de tortura 

usado para castigar os 

escravizados “rebeldes”. 

Este instrumento lhes 

prendia as mãos e os pés 

ao mesmo tempo.   

Gargalheira, Instrumento 

odontológico e Algemas serviam também para castigar os escravizados “rebeldes” e não 

só. Na Senzala, a “guia” nos mostrou algumas gargalheiras do tamanho grande e 

pequeno. As grandes serviam para os adultos e as pequenas serviam para os 

escravizados pequenos. Sendo assim, mostraria desde criança que eles são escravos.  

Na cozinha da casa grande, a guia contou-nos uma história triste duma escravizada, que 

era ama de leite. Certo dia, quando a moça estava cuidando do bebê sem querer ou por 

descuido a criança caiu e não aguentou e morreu. Como castigo, os senhores a 

condenaram a morte, mas só que a sua morte seria lenta e dolorosa. Todos os dias uma 

parte do seu corpo era queimada. No entanto, ela foi queimada viva. Quando descemos 

para a senzala ela nos mostrou o lugar onde ela supostamente teria sido enterrada.  O 

trabalho foi um cansativo devido à dispersão das pessoas nesse momento das férias e 

também do carnaval que se aproxima, mas mesmo assim conseguimos reunir e decidir 

que lugar seria trabalhado e quando trabalharíamos com aquele lugar. Portanto, foi um 

pouco difícil, mas no final surtiu efeito.  

 

3.3 A banda de Música de Redenção 

 



Com base em depoimentos de músicos mais 

antigos e, também, do Maestro Edson Sousa Brito 

(Brito), a banda de Música de Redenção teve a sua 

origem por volta da década de trinta. Seus 

fundadores foram o "Monsenhor Mourão" 

(vigário) e o Sr. "José Filgueiras", filho de 

Redenção. Nessa época, a banda estava 

diretamente ligada à Igreja Católica de Redenção. Por volta de 1970, Brito, relata que o 

Maestro "Adaulto Gonçalves" assumiu a banda e ficou por volta de uma década a sua 

frente, sendo considerado um dos melhores maestros que a banda já teve. Por volta de 

1989, a banda, já oficializada como "Banda Municipal de Redenção", e agora sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Redenção, recebeu como maestro o Sr. 

João Lopes de Melo. Maestro esse que, segundo Brito, foi o "pai" de uma safra de 

grandes músicos da cidade de Redenção. O maestro Lopes de Melo, como era 

conhecido, apesar de grande notoriedade, não passou, contudo, muito tempo à frente da 

banda, apenas seis meses, mas o suficiente para deixar alunos capacitados que ficariam 

à frente da banda até o ano de 1994. Nesse mesmo ano, assume a banda o Sr. Edson 

Sousa Brito, que passa a comandar a nova "era" da banda de música. 

 

Os ensaios acontecem periodicamente de segunda a sexta, por volta das 16:30h, e conta 

com aulas de teoria musical no "salão" principal da casa do maestro Edson Brito. 

Músicas, de variados seguimentos e estilos musicais, são executados pela banda. Toca-

se desde música erudita (com arranjos vindo da Europa) até o popular "baião" de Luís 

Gonzaga, tipicamente 

nordestino, com arranjos 

do maestro Edson Brito. 

 

3.4 Pousada Gurguri 

(antiga fazenda de 

escravos) 

 

A fazenda Gurguri, um 

casarão bicentenário fica a 18 km da cidade de Redenção, na Serra de Gurguri. No 

passado era uma fazenda que abrigava escravos, e hoje com algumas restaurações 



funciona o Hotel Pousada Gurguri, no entanto, ainda há indícios desse passado de 

escravatura (Capela, o pelourinho, o tronco no qual os escravos apanhavam) como 

podemos ver através das fotos. A casa grande, com paredes de meio metro de largura, 

motor de engenho a combustão e um manual (desativado). Os novos proprietários são 

de uma família de arquitetos que vieram de Fortaleza e montaram um Hotel Pousada. 

 

Conta-se que seu antigo proprietário José Bento, após surrar a mulher de um dos 

escravos, Nego Chico, foi assassinado por ele. Depois de matar o amo, Nego Chico 

refugiou-se num serrote, atrás da fazenda. Perseguido e na iminência de ser capturado, 

decidiu-se pelo suicídio, saltando de um penhasco. Em alusão ao fato, o serrote passou 

a denominar-se Cabeça de Negro e seu vulto enorme, cercando a fazenda, parece querer 

lembrar o drama do escravo fugido. 

 

 

     

 

 

Morro Cabeça de Negro 

Capela Em baixo da Casa grande 



Os negros escravos observavam o tempo através do 

Relógio do sol, que era um desenho de pavão na parede de 

fora da Fazenda, de modo que quando o sol cobrisse o 

desenho já era hora de encerrar com suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DIVERSAS DA FAZENDA 

 

          

   

 

 

 

 

Relógio do sol 

(arquivo pessoal) 

Arquivo pessoal 



4. Dança 

 

4.1 Projeto Camuá Capoeira 

 

A prática da capoeira por crianças jovens e adultos, há 

muito tempo é uma atividade bastante comum na 

região do Maciço de Baturité, em especial nas cidades 

de Acarape e Redenção.  A mesma é uma das mais 

antigas e influentes representações da cultura Afro-brasileira implantada nessa região, a 

capoeira atualmente é praticada em mais de 180 países e tem aproximadamente 5 

milhões de praticantes em todo o mundo,  onde destacam-se  mestres brasileiros e 

estrangeiros que ministram  aulas com diferentes metodologias, porem todos com uma 

ferramenta em comum que é o uso da língua portuguesa utilizada para repassar  

ensinamentos sobre o funcionamento e a historia dessa dança que tem em sua 

constituição artes maciais, a pratica dessa arte africana traz consigo o renascimento de 

uma historia de luta e libertação. 

 

Como já mencionado a pratica da capoeira é comum nas cidades de Redenção e 

Acarape, mais além de mencionar que existe a pratica de uma arte africana nessas 

cidades focarei em um grupo em especial o grupo Camuá Capoeira, que começou a 

realizar atividades semanalmente em novembro de 2015 na comunidade de Olho D'água 

dos Constantino, localizada na região serrana de redenção, com uma distancia estimada 

em aproximadamente a 6 quilômetro de distância do centro da cidade. É uma localidade 

pequena, seus moradores são em grande parte agricultores, a capoeira surge nessa época 

como uma das poucas atividades disponíveis naquela localidade pacata. Além de 

proporcionar um bom condicionamento físico, sua pratica ajuda no aprofundamento dos 

conhecimentos respeito da cultura de outro país, a historia que perpassa cada objeto 

utilizado na pratica é narrada para que todos os praticantes percebam que não trata 

apenas de uma dança misturada com luta, mas um conjunto de narrativas que contam a 

historia de vitorias.  

 

Aos poucos o grupo Camuá Capoeira está se afirmando dentro da comunidade e 

ganhando a visibilidade dos moradores, varias famílias demostram interesse em colocar 

seus filhos para terem aulas de capoeira, o projeto vem tomando proporções tão 



positivas que até mesmo outras localidades começaram a demonstrar interesse em 

implantar o projeto, como é caso do Boqueirão da Faísca outra localidade serrana da 

cidade de Redenção, o grupo vem tento ascensão não apenas pelo caráter esportivo, mas 

também pelo seu uso como ferramenta 

cultural e educativa. 

 

O grupo tem suas atividades realizadas 

por meio do trabalho voluntários de 

algumas pessoas, que além de 

idealizaram a implementação deste 

projeto mesmo em meio a tanta 

adversidade e falta de apoio continuaram acreditando. O grupo trabalha em parceria 

com a Escola de Ensino Fundamental Francisco Januário da Costa, o espaço é cedido 

pela escola e para participar das atividades semanais os participantes que em sua 

maioria são estudantes tem que ter bom comportamento escolar e um bom rendimento 

nas notas, as aulas acontecem em horário diferente das aulas o que não atrapalha em 

nada o aprendizado dos jovens, ás aulas são ministradas nos dias de quarta-feira e 

sábado, a partir das 18:30, algumas regras são particulares do grupo como nenhum dos 

participantes podem se envolver em nenhum tipo de agressão física, devem também 

frequentar as atividades do grupo assim como eventos para arrecadar fundos para a 

manutenção do projeto.   

 

5. Comunidade Quilombola 

 

5.1 Serra do Evaristo 

A comunidade Quilombola Serra do Evaristo está localizada no Maciço de Baturité. É 

uma comunidade originada de pessoas negras, que procuravam abrigo por conta da 

exploração sofrida e pela processo histórico da escravização. De acordo com os 

moradores, durante o período de formação da Serra do Evaristo, muitas pessoas negras e 

indígenas foram buscando refúgio nesse espaço para fugir da opressão sofrida. 

 

É baseado nos elementos culturais, que a comunidade passa a lutar pela identidade 

negra, se assumindo como comunidade remanescente de quilombo. A comunidade é 

Festa de confraternização do projeto/2015 



reconhecida como quilombola pela fundação Palmares desde 2010. A associação da 

comunidade tem 27 anos, e representa um dos maiores instrumentos de luta coletiva da 

comunidade. 

 

 

 

6. Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro 

 

HISTÓRICO 

 

Fundada no dia 06 de janeiro de 2009, sob a coordenação de Ricardo Cabral Lopes (Pai 

Ricardo de Iansã), a Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro abriu suas portas no intuito 

de ajudar a todos da comunidade onde está inserida, na Trav. Mestre de Linha José 

Antônio, s/n, Putiú, em Baturité – CE. 

 

Desde sua fundação, sempre foi sediada em uma casa alugada, não possuindo uma sede 

própria. Entretanto, sempre recebeu a todos que procuram uma orientação espiritual e 

muitas vezes apoio para o resgate da cidadania de jovens e adultos, através de 

aconselhamento e acolhimento. Os membros da Casa são jovens e adultos com idade 

entre 15 e 50 anos de idade (filhas e filhos-de-santo), mas os visitantes incluem desde 

crianças até idosos que neste local socializam e vivenciam sua fé, sem estigmas ou 

preconceitos. 

 

Anualmente realizamos comemorações em homenagem às nossas entidades e, para 

tanto contamos com a ajuda de amigos e parceiros que respeitam e valorizam tanto 



nossa fé quanto nosso papel social para com as famílias que frequentam essa casa de 

oração. 

 

Nesse sentido, ressaltamos que a Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro, tem assento no 

Conselho Municipal da Cultura e atualmente recebe diversos estudantes e professores 

de diversas universidades como, por exemplo, a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Considerando o papel social, 

cultural e religioso, nossa casa é citada em artigos acadêmicos e respeitada, tendo 

participado de fóruns e conferências como a V Conferência Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e ser registrada na União Espírita Cearense de Umbanda 

(UECUM). 

 

Semanalmente realizamos encontros com filhos-de-santo e visitantes sobre a cultura 

afro-brasileira e nosso culto, primeiramente com Deus em nossos caminhos, pois Ele é 

 Criador e Pai de todas as religiões. A chegada de espíritos de luz de Pretos Velhos 

trazem a cura para as dores e mazelas, transformando as dores em alívio, a tristeza em 

alegria e o desespero em soluções e aprendizados para um futuro melhor. 

 

Assim, nesse ano de 2016, comemoraremos 7 anos de história, convivências, 

aprendizagens e caridade diante de toda a comunidade religiosa da Região do Maciço de 

Baturité. No mês de julho de 2016, confraternizaremos mais um ano juntos, com uma 

programação completa de encontros, culto e aprendizagens entre os dias 18/07 a 

24/07/2016, onde iremos receber representantes dos povos indígenas, capoeiristas, 

estudantes universitários, professores e autoridades dentro da nossa religião. 

                

PAI RICARDO DE IANSÃ 

Dirigente da Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro 

Contato: (85) 98403 9546/ 99653 3184 

humanas04@gmail.com 

 

 

 

 



7. Cultura Indígena (COMUNIDADE INDÍGENA KANINDÉ DE 

ARATUBA-CE) 

 

Os índios Kanindé originalmente vieram da região do atual município de Momçaba, 

junto aos seus parentes Jenipapo-Kanindé, a etnia Kanindé remete ao chefe Kanindé, 

que era o principal líder da tribo dos Janduís, e que comandou a resistência de seu povo 

no século XVII, seus descendentes passaram a serem conhecidos como Kanindé, em 

alusão ao chefe e à ancestralidade do mesmo. Chegaram ao Sítio Fernandes em Aratuba 

decorridos da serra da Gameleira, também conhecida como serra do Pindar, em 

Canindé, por conta de secas e invasões de seus territórios por fazendeiros criadores de 

gado, isso em 1877, atualmente o povo Kanindé contém duas aldeias denominas de 

Sitio Fernandes no município de 

ARATUBA-CE e a Gameleira no 

município de Canindé-CE ambas 

localizadas na serra do Maciço de 

Baturité, com uma população 

aproximadamente de 1500 pessoas 

compostas por 150 famílias. 

 

 

 

Dentro da comunidade podemos encontrar vários espaços de memórias e manifestações 

culturais entre os Kanindé, o Toré é uma das principais práticas de identidade, uma vez 

que a dança possibilita a preservação de um símbolo diferenciador do povo, como 

também dos principais sinais de resistência, portanto é um referencial de identidade 

étnica do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Momento da realização da dança na cidade de 

Aratuba-CE 

Momento da expressão da espiritualidade 

existente no ritual 



Segundo Oliveira Filho (2004), o Toré é uma expressão lúdica e organizadora, íntima e 

emblemática, definida pelos indígenas como, tradição, união e brincadeira, que é 

atualmente uma prática conhecida e presente nas maiorias das coletividades que se 

reivindicam o reconhecimento étnicos”. Essa prática cultural assim como foi relatado 

anteriormente está presente inúmeros povos indígenas, mais é necessário atentarmos 

que cada povo tem suas singularidades, logo o ritual possui características de diferentes 

dependendo do grupo indígena que o pratique, pois é permeado de representações e 

significados diversos que são correspondentes aos valores étnicos de cada povo, para os  

Kanindé não é diferente, de acordo com Cacique Sotero o “Tore é a cultura da gente, é a 

forma da gente falar com os ancestrais,”  para os índios do nordeste o Toré é a principal 

traço diferenciador. 

 

Por fim, conheci essa comunidade por meio de uma aula de campo do componente 

curricular “Educação e Sociedade I” do curso Bacharelado em Humanidade da 

UNILAB, posteriormente fiquei curioso em saber mais sobre o povo fizemos outras 

visitas a outras comunidades indígenas existente no Ceará, logo após esse processo tive 

a oportunidade de ser bolsista de iniciação cientifica de um projeto financiado pela 

FUCAPE em parceria com a UNILAB, onde tínhamos como plano de atuação a 

educação escolar indígenas em duas comunidade a dos Kanindé de Aratuba-CE e a dos 

Pytaguary, localizada em Pacatuba-CE região metropolitana, após esse período de 

vivência construir meu TCC sobre a temática que é intitula; as memórias da educação 

escolar indígena entre os kanindé de Aratuba-ce; como lugar de luta e resistência,  ou 

seja, algum tempo tenho uma aproximação com essa comunidade. 
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