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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

“É nosso sangue da veia
Nosso amor nossa amizade

Um passado de saudade
Futuro que se pleiteia

Vento que rebola areia
Que tu nos traga à vontade

Saúde... dignidade...
Vida de alegria cheia

É Bodocó nossa aldeia
E nossa identidade.”

Joathan Marques, (27/11/2008)

A Secretaria Municipal de Educação, através da Dire-
toria Geral Pedagógica, desenvolveu um trabalho 
pedagógico, contemplando o processo de ensino 
aprendizagem, com foco na História e na Cultura 

locais, pontuando seus esforços no resgate das histórias dos 
grupos sociais que habitam os diversos locais que compõem 
o município. Nesta perspectiva, idealizou-se, no âmbito do 
plano de ação “Retalhos que constroem uma História cha-
mada Bodocó”, os Projetos: Resgatando nossa Cultura assegu-
rando a Identidade: É Folclore do Campo a Cidade e 12 de Junho 
de 1924: uma data com História para Contar. Através destes, 
as escolas foram chamadas a levantarem as Histórias das 
comunidades nas quais estão inseridas, assim como a traba-
lharem a História da sede do município de forma interligada 
à comunidade a qual pertence, nos quais pode-se perceber a 
atuação e a participação histórica de todos na formação de 
Bodocó.
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A história de um povo, não pode ficar apenas na me-
mória, é preciso registrar e, assim, assegurar que ela seja 
apresentada e contada às gerações futuras, fazendo uma re-
lação entre a História da comunidade e a História do Muni-
cípio enfatizando a participação de seus moradores nos pro-
cessos históricos que levaram ao desenvolvimento político, 
econômico e social de Bodocó. É preciso contar a História de 
Bodocó assegurando que o vivido e o transmitido venham a 
formar a identidade do ser bodocoense.

Enquanto professores, sentimos a necessidade de ter-
mos algo mais concreto, sistematizado, que atenda didatica-
mente nossos anseios em relação a nossa História, a História 
de Bodocó. Embora, existam algumas pesquisas desenvol-
vidas neste campo, por parte de professoras\historiadoras 
bodocoenses em seus trabalhos de Especialização, Mestra-
do e Doutorado. É preciso apresentar\conhecer os persona-
gens da nossa história, da construção deste Município, sem 
deixar no anonimato grupos sociais que tiveram e tem sua 
participação com relevância na construção desta história, 
como forma de conhecimento e reconhecimento destes. É 
exatamente o que se encontra neste livro, sendo um subsídio 
valioso para se construir e fortalecer a identidade no ser e 
do ser de Bodocó através do sentido de fazer parte, propor-
cionando aos estudantes da sede, dos distritos e dos sítios, 
enfim a todos os munícipes o sentimento de pertencimento 
a essa história que foi construída por seus ancestrais.

Eliete Marques de Oliveira Souza
Diretora Geral Pedagógica



BODOCÓ: SOMOS MUITOS, MAS QUANDO JUNTOS SOMOS UM SÓ

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA
9

APRESENTAÇÃO

A Professora Doutora Alexsandra Flávia Bezerra de 
Oliveira, faz jus ao nome de historiadora, gosta do 
que faz e faz com esmero, gosta de contar histó-
rias, remexendo o passado presente na memória 

do povo. É uma exímia, incansável e uma das mais impor-
tantes pesquisadoras da história de Bodocó, não sendo este 
o primeiro livro escrito sobre o município, uma vez que na 
Dissertação de Mestrado e na Tese de Doutorado escreveu 
sobre a feira livre de Bodocó. 

Neste, pauta a pesquisa na rica fonte do universo da 
memória popular, entrevistando pessoas e compilando os 
registros de estudos realizados sobre o município de Bodo-
có, discorrendo sobre a origem do nome da cidade, a forma-
ção territorial, os ciclos econômicos, o surgimento das vilas, 
a Guerra do Amparo e manifestações culturais. Produzindo 
um valioso material de estudo sobre a história local, visto 
que o ensino da história local apresenta-se como um grande 
desafio para professores e estudantes, devido às dificulda-
des nas fontes de pesquisas e registro escrito, muitas vezes 
restrito a depoimentos, imagens e textos produzidos sob a 
ótica da elite. 

A pesquisa contempla um pouco da história de Bodo-
có, (digo um pouco, porque há muito que se pesquisar), e é 
essencial para conhecermos quem somos historicamente, 
conhecer nossa cultura, nosso chão, ruas, vilas, sítios, igre-
jas, praças e pessoas, enfim a nossa história. Visto que, con-
tribuirá para que a nossa história ecoe em todos os cantos, 
se espalhe nas escolas, seja contada nos lares, nas esquinas, 
nos bares, nos campos de futebol, nos diversos espaços e 
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ambientes, nos orgulhando de quem somos, pois esta histó-
ria é de todos nós. 

A comunidade leitora bodocoense se reconhecerá nes-
te livro, se deleitará com a sua história e, será uma excelente 
ferramenta de pesquisa para futuras gerações e professores 
explorarem a história local, o cotidiano do estudante, numa 
perspectiva dialógica, partilhando saberes, conhecendo os 
aspectos social e cultural, e assim aflorar o sentimento de 
pertencimento, afirmando a identidade e diversidade cultu-
ral de um povo chamado Bodocó, pois somos únicos e uni-
versais, somos parte de um todo, “somos muitos, quando 
juntos, somos ‘um só’”, somos sujeitos ativos que fazemos 
história. 

Iara Maria Alves de Oliveira
Professora de História
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INTRODUÇÃO
O conhecimento histórico serve para nos fazer en-
tender, junto com outras formas de conhecimen-
to, as condições de nossa realidade, tendo em vista 
o delineamento de nossa atuação na história. [...] A 
função da história, desde seu início, foi a de fornecer 
à sociedade uma explicação sobre ela mesma (BOR-
GES, 2005, p. 48-49).

O presente texto traz um breve histórico do municí-
pio de Bodocó para que possa servir de base de es-
tudo para educadores/as e fonte de trabalho peda-
gógico nas escolas, bem como para o conhecimento 

da população em geral. Não se pretende aqui abordar toda a 
História do Município uma vez que os estudos históricos nos 
mostram quão vasta são as possibilidades de abordagens e 
temáticas de pesquisa nesta seara. Há, porém, o intuito de 
oferecer um material base para estudo, futuras pesquisas e, 
principalmente, o trabalho nas escolas de nosso município.

Ações nesse sentido se fazem importantes uma vez 
que a Lei 12.796/13, em seu artigo 26º, determina que os cur-
rículos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio 
devem pautar, como complementação à Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), uma parte diversificada que versa-
rá sobre as características regionais e locais.

Nota-se que a produção dos livros e recursos didáti-
cos, em geral, excluem as realidades regionais e locais, uma 
vez que centram seus discursos e imagens nas realidades 
das regiões Sul e Sudeste ou, ainda, das grandes cidades o 
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que não contempla a realidade de um município do interior 
de Pernambuco como é o caso de Bodocó. Dessa forma, ao se 
trabalhar a História local e a sua diversidade cultural traba-
lha-se o conhecimento e o respeito sobre ela. Trabalha-se a 
valorização do que é local e do que não é, entendendo a im-
portância da diversidade, observando-a como algo positivo e 
não classificatório, inferior ou superior.

Neste trabalho com foco na História local e pautando 
a diversidade cultural pode-se fazer o/a estudante sentir-se 
contemplado/a entre os temas tratados em sala de aulas, fa-
zendo-o/a perceber que a sua história e cultura são tão im-
portantes quanto a de outros lugares e devem ser valoriza-
das e cultivadas.

Apresenta-se neste volume um registro de Histórias 
que compõem a História de Bodocó, pois muito se trata so-
bre as memórias, acontecimentos, personagens e etc., da 
sede municipal esquecendo-se que o município é formado, 
também, por outras localidades que historicamente trazem 
suas contribuições sociais, econômicas, entre outras, para a 
configuração deste lugar. A História de Bodocó é múltipla e 
multiplicadora, não se pode pensar em algo estático quando 
se tem diversos grupos sociais formando um só lugar. Isso 
nos foi demonstrado por pesquisas anteriores que expõem 
a riqueza histórica e cultural que é a feira local, catalizadora 
das diversas realidades que compõem o município, da leitu-
ra atenta de alguns trabalhos monográficos sobre a Guerra 
do Amparo, a Comunidade da Várzea do Meio. Mas, princi-
palmente, pelos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que, 
orientadas pela Secretaria de Educação através do plano 
de ação intitulado “Retalhos que contam uma História cha-
mada Bodocó”, apresentado em 2018, desenvolveram neste 
mesmo ano o projeto “Resgatando nossa cultura, asseguran-
do a identidade: é folclore do campo à cidade”, em que as di-
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versas escolas da rede municipal trabalharam elementos da 
cultura da comunidade onde estão inseridas no intuito de 
resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura 
local, em suas diferentes formas de expressões, entendendo 
e respeitando a sabedoria popular e suas influências na vida 
social, envolvendo as famílias\comunidade nas atividades 
desenvolvidas pelas unidades escolares.

No ano de 2019, desenvolveu-se o projeto intitulado 
“12 de junho de 1924: uma data com História para contar”, 
alusivo ao aniversário de emancipação política de Bodocó. 
Foi elaborado um caderno de formação contendo o projeto, 
textos sobre a história de Bodocó e metodologias de traba-
lho. Esse plano foi apresentado em reunião de início de ano 
letivo às equipes gestoras das escolas das redes pública (mu-
nicipal e estadual) e particular que receberam formação 
continuada e, em seguida, foram realizadas formações com 
os grupos docentes das escolas. A professora Dra. Alexsan-
dra Oliveira esteve presente nas oito escolas de maior por-
te da rede municipal de ensino e em dois Centros de Edu-
cação Infantil onde ministrou esses momentos formativos 
apresentando a proposta de trabalho e o que se conhece da 
História da Bodocó, bem como metodologias preparando-os 
para desenvolverem os trabalhos de pesquisa envolvendo 
estudantes e a comunidade em geral, bem como a prepa-
rarem a culminância em suas dependências para, por fim, 
apresentarem seus trabalhos na sede municipal dentro da 
programação das comemorações ao aniversário da cidade. 

Vale salientar que este projeto foi desenvolvido pelas 
escolas municipais de Ensino Fundamental: Colégio Muni-
cipal Antônia Lócio da Cruz e Escola Municipal São Francis-
co que atuam na sede; Escola Municipal Theodózio Leandro 
Horas da comunidade da Várzea do Meio; Escola Municipal 
João Batista de Souza da Vila Bom Jardim; Escola Municipal 
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João Gomes de Souza do Povoado de Sipaúba; da Vila Feito-
ria, a Escola Municipal Eça de Queiroz; Escola Municipal An-
tônio Custódio do povoado de Cacimba Nova; a Escola Muni-
cipal Antônio Alves de Medeiros do Sítio Serra do Tucano; 
da Vila Né Camilo a Escola Municipal Antônio Clementino 
Costa; Escola Municipal Domingos Benvido de Oliveira, do 
Sítio Massapê. Houve a participação das instituições muni-
cipais de Educação Infantil (Creches e Centros de Educação 
Infantil), bem como foi aberto a outras instituições de ensi-
no, ou seja, as escolas estaduais e particulares foram convi-
dadas a participarem, porém, contou-se com a participação 
do Intelectual Colégio e Curso, do Colégio Impacto e do SESC 
– Ler Bodocó.

Após os trabalhos desenvolvidos e apresentados pelas 
instituições de ensino, procedeu-se em um árduo trabalho 
de compilação das informações levantadas por elas, bem 
como de pesquisa onde a professora Alexsandra Oliveira 
visitou comunidades, realizou entrevistas, levantou fontes, 
as sistematizou e chegou aos textos que aqui se apresentam 
trazendo parte das histórias da sede e das comunidades que 
juntas compõem o nosso município. 

Como colocado anteriormente não se pretende esgo-
tar os assuntos, ou seja, colocar aqui toda a História, ao con-
trário traz-se um texto que se pode levantar outras tantas 
possibilidades de pesquisa e escrita da História. Pretende-
-se um registro e, para a maioria das comunidades, o primei-
ro registro escrito de suas memórias históricas, para que, 
embora tenhamos diversas monografias, dissertação, tese e 
livro publicados, não tenhamos mais repetida a frase “Mas, 
não há nada escrito sobre a história desse lugar!” Agora te-
mos! Temos um texto base para o estudo das histórias locais 
e de nosso município como um todo, assim como para novos 
estudos, pesquisas e descobertas. Para manter viva a dia-



BODOCÓ: SOMOS MUITOS, MAS QUANDO JUNTOS SOMOS UM SÓ

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA
15

logicidade do fazer histórico, outros estudos devem vir em 
complementação e/ou correção a este, mas principalmente 
que venham nos mostrar que o povo de Bodocó é diverso e 
rico em sua diversidade que compõe o todo deste município. 
Que somos muitos, mas quando juntos, somos um só1!

1 O título deste trabalho teve inspiração e traz uma frase da música “Um Só”, 
composta por Antônio Carlos Santos de Freitas, Arnaldo Augusto Nora An-
tunes Filho, Bras Moreau Antunes e Marisa de Azevedo Monte. E foi criado 
pelo senhor Renato Lócio, então Secretário Municipal de Cultura. Faz parte 
do Álbum “Um Só” dos Tribalistas lançado em 2017.





BODOCÓ: SOMOS MUITOS, MAS QUANDO JUNTOS SOMOS UM SÓ

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA
17

COLONIZAÇÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO: 
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO QUE HOJE PERTENCE 

À BODOCÓ

Antes de tratarmos sobre o assunto da colonização é 
de suma importância compreendermos um pouco 
sobre a ocupação dos povos originários que já exis-
tiam na Região do Araripe. É de praxe afirmar que 

o território brasileiro já estava povoado pelos povos nativos, 
chamados indígenas, antes da chegada dos colonizadores 
portugueses. Mas, é algo que de tão repetitivo se tornou ba-
nal e perdeu o sentido.

Quando colocamos a existência de povos originários 
queremos afirmar que nessas terras havia diversos povos di-
ferentes com suas línguas, culturas, modos de viver, de tra-
balhar, de cultuar, de fazer arte, de interpretar o mundo... 
Existiam inúmeras cosmovisões diferentes que foram cruel 
e criminosamente dizimadas pela ação da empresa colonial 
portuguesa. 

Também quando falamos de colonizadores esquece-
mos de que a ação de transformação realizada através do 
trabalho intelectual, técnico, tecnológico e físico foi, em sua 
maioria, de origem africana. Assim, devemos reconhecer a 
ação dos diversos povos de origem africana na colonização 
dessas terras que convencionou-se chamar Brasil.

Ao tratarmos das populações nativas é importante 
compreendermos que eram várias, mas que pela visão e in-
terpretação do colonizador português essa diversidade de 
povos foi condensada em dois grandes grupos: Tupi-Guara-
ni e Tapuia. Os Tupis são aqueles que ocupavam o litoral e 
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possuíam um repertório linguístico e cultural aproximado, 
bem como que, em disputa territorial, afastaram os Tapuias 
para o interior. Sua “aproximação” com o colonizador por-
tuguês e sua contenda contra os Tapuias fizeram com que os 
portugueses os definissem como um tipo de nativo menos 
agressivo e mais fácil de se manter diálogo e, portanto, de 
empreender a colonização. Já o grupo Tapuia era mais re-
sistente ao contato com os Tupis e com os colonizadores, ti-
nham um repertório linguístico e cultural diferente daquele 
dos grupos do litoral. Devido a sua resistência e à dificul-
dade que os portugueses tinham de compreendê-los foram 
denominados pelos lusos de Tapuias de maneira pejorativa.

Nas palavras de Gabriel Soares e de Hans Staden, 
percebem-se as visões que os mesmos tiveram desses 
povos e como ambos os grupos manipulavam o meio 
natural para sobreviver. A caça, a coleta, mas, sobre-
tudo, o fato de não terem habitações “fixas” e roças, 
assinalavam uma característica bem distinta para os 
que tinham esses elementos, especialmente as socie-
dades litorâneas. Essas, além de caçar, pescar e cole-
tar, cultivavam suas roças, em especial a mandioca. 
Também habitavam em suas localidades por muito 
mais tempo e dormiam em redes. Dessa forma, aos 
olhos dos colonos, os Tupinambá ostentavam um 
repertório de sobrevivência muito mais sofistica-
do do que os dos chamados Tapuias. Essas e outras 
habilidades foram bem observadas pelos agentes da 
colonização que cada vez mais foi se configurando 
sinônimo de diferenças entre essas duas sociedades.
Essas diferenças, somadas à resistência que os Ta-
puias ofereciam a expansão do projeto colonizador 
vão se acentuando à medida que avança a coloniza-
ção e se tornam cada vez mais incômodas para os ad-
ventícios (OLIVEIRA, 2017, p. 41).
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Ambas as caracterizações e nomeações desses grupos 
nativos foram realizados pelo sujeito estranho, ou seja, de 
maneira exógena, pelo que vê de fora e pouco, pouquíssimo, 
compreendia desses povos. São, portanto, formas que o co-
lonizador etnocêntrico, considerando ser seu modo de vida 
aquele que é correto e, portanto, deve ser adotado, mesmo 
que por força e crueldade, por todas as pessoas e sociedades 
que eles encontravam, utilizou para sistematizar os povos 
originários para encontrar a melhor forma de explorar a sua 
terra e a sua gente. 

Contudo mesmo apoiados nessas distinções, de uma 
forma geral, os europeus compreendiam que todos 
esses nativos necessitavam ser lapidados para serem 
integrados ao convívio daquela nova sociedade pro-
posta por eles. Alicerçados no aparato técnico-cien-
tífico da época, os não-índios entendiam que as for-
mas de organização socioeconômica e cultural des-
sas sociedades, fosse ela Tupi-Guarani ou Tapuias, 
estavam muito aquém do mundo dito civilizado. Essa 
maneira de compreender levou os colonizadores a 
introduzir valores totalmente estranhos aos dos na-
tivos. Essa intervenção foi planejada e aplicada de 
modo que pudesse proporcionar modificações em 
sua cultura e que os levasse a abandonar seus hábi-
tos considerados primitivos (OLIVEIRA, 2017, p. 42).

Assim, aconteceu no território que hoje chamamos de 
Região do Araripe. Havia povos originários de diversos apara-
tos técnicos e culturais diferentes quando da chegada do colo-
nizador. A vertente Oriental da Chapada do Araripe também 
foi território dos Kariris e não somente a conhecida Região do 
Cariri no Sul do Estado do Ceará. Dessa forma compreende-
mos que o Sertão do Cariri abrange as duas vertentes da cha-
pada como nos mostra o professor Antônio José de Oliveira:
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O sertão do Cariri abrange, também, a vertente orien-
tal da Chapada do Araripe, hoje compreendendo 
territórios de Pernambuco. A julgar pelo topônimo 
indígena de alguns municípios e localidades como 
os de Exu (Enxu), Caririmirim, Araripina (pequenas 
Araras) e Ipubi (Poço ou fonte verde) e o rio Brígida, 
que juntamente com outros, como Gravatá, Carnaú-
ba, Cariri-mirim, Jenipapo, deságuam no São Fran-
cisco (OLIVEIRA, 2017, p. 210).

Porém, embora fossem a maioria entre os povos que 
habitavam o Sertão do Cariri, os povos Kariris não foram os 
únicos a viver nessas terras, pois pesquisas arqueológicas 
realizadas no município de Araripina mostraram que Tupis, 
ou seja, “povos do litoral”, também estiveram no sertão:

Pesquisas efetivadas por Marcos Albuquerque e Ve-
leda Lucena na região de Araripina (PE), vertente 
oriental da chapada do Araripe, tem demostrado que 
os Tupinambá – chamados por estudiosos de grupos 
portadores de “Cultura de Floresta Tropical”, ou ha-
bitantes de florestas, tinham habitado o semiárido 
nordestino e não apenas os Tapuias, aos quais cha-
mam de “tribos marginais” (OLIVEIRA, 2017, p. 34-35)

Devemos ter em mente a diversidade humana e o seu 
deslocamento, sua capacidade de intercâmbio e de se rees-
truturar. Não podemos compreender os povos de maneira 
estática, mas sim a partir da sua imensa variedade e capa-
cidade de mudar. E nesse contexto, compreendemos a par-
tir das pesquisas já realizadas que, a pesar de terem sido a 
maioria no Sertão do Cariri, os povos Kariris não eram os 
únicos e o modo de vida típico de povos coletores e caçado-
res também não foi o único. Assim, a existência do cultivo e 
da produção de cerâmica nos é mostrada através de estudos 
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como o de Santos (2018) que estuda a alimentação de grupos 
Tupis no município de Araripina a partir da investigação 
das cerâmicas encontradas em sítios arqueológicos de lá. 
Em sua pesquisa nos mostra que havia cultivo inclusive de 
milho na região.

 Assim, podemos dizer que tivemos no Sertão do Ca-
riri (onde a atual Região do Araripe se encontrou) maioria de 
povos Kariris, mas também a existência de outros povos do 
grupo Tupi-Guarani. Que eram encontrados povos coletores 
e caçadores, mas também povos agricultores que deixaram 
marcas nos territórios. Estas são pesquisadas e estudadas 
para nos mostrarem como estava habitada a nossa região 
antes da chegada do colonizador que trouxe a fundação de 
fazendas através do colono negro e de Aldeamentos através 
da religião Católica. 

 Próximo ao município de Bodocó, no território que 
hoje pertence ao Exu estabeleceu-se aldeamento indígena 
como nos conta Oliveira (2017, p. 167):

Uma Aldeia estabelecida na capitania de Pernambu-
co, mas, com estreitas ligações àquelas dos Cariris 
Novos, foi a do Santo Cristo, hoje Exu, que ficava na 
vertente oriental da Chapada do Araripe, onde os 
nativos Exu, Anansus, Umari e Carocoxoez, da família 
Kariri, estavam aldeados.

Os esforços dos colonizadores em tomar e explorar 
as terras, bem como dos povos originários em defendê-la 
nos mostra como era (ainda é) diferente o entendimento so-
bre o território. A terra tinha e tem significados diferentes 
para os diferentes povos. Para uns significa possibilidade 
de riqueza e poder, para outros de ancestralidade, respeito 
e sobrevivência. Portanto se para os colonizadores “signifi-
cava controlar imensas áreas visando atingir objetivos es-
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sencialmente econômicos” do outro lado “para os nativos, o 
essencial era o de manter as formas de relacionamentos e 
os significados que seus ancestrais a eles atribuíram – um 
deles era o sentido de pertença e de coletividade do grupo” 
(OLIVEIRA, 2017, 51). 

Durante muito tempo do Período Colonial Brasilei-
ro as atividades voltadas para a dominação e a exploração 
econômica ficaram centradas no litoral e, de maneira mais 
enfática, no litoral do Nordeste onde se implantou a empre-
sa açucareira. A criação de gado foi sendo introduzida nos 
engenhos por necessidade de abastecimento, mas aos pou-
cos, o gado foi tomando espaço dos canaviais o que levou o 
seu deslocamento para o interior. Dessa forma deu-se início 
à colonização do interior levando-a ao sertão (ANDRADE, 
1979; PRADO JR, 2004).

A retirada do gado foi oficializada no século XVIII 
quando, através da Carta Régia de 1701 a Coroa Portuguesa 
proibiu a criação bovina numa distância menos que dez lé-
guas da costa. Este fato proporciona as entradas no sertão 
com o intuito colonial, pois mesmo com os esforços do go-
verno colonial para abrir caminhos, conhecer e ocupar o 
interior nordestino, é somente a partir da pecuária que se 
abrem caminhos em direção ao sertão e se investe na sua 
ocupação colonial (ARRAES, 2012).

O território a ser colonizado já era ocupado por popu-
lações nativas, chamadas de indígenas, que viviam, traba-
lhavam e construíam sua história, cultura e memória. Es-
ses elementos histórico-culturais foram encontrados pelos 
colonizadores e muitos deles adotados, pois eram a melhor 
forma de se conviver no sertão.

As empreitadas de abrir estradas, levar o gado e fun-
dar fazendas ficaram, em sua grande parte, a cargo dos ne-
gros escravizados que eram enviados como vaqueiros para 
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cumprir este propósito. Dessa forma o colono negro que já 
trazia conhecimentos e experiências nas tarefas a serem de-
senvolvidas foram os grandes responsáveis pelas entradas 
no sertão e pela colonização, como podemos notar no trecho 
a seguir:

O escravo é assinalado em extensa documentação 
como elemento básico da produção local tanto das 
fazendas de particulares como aquelas da Coroa. Ele 
era o roceiro, o vaqueiro, o fábrica, o “do serviço” (nos 
arrolamentos das fazendas de gado), mas também 
era o mestre-ferreiro, o alfaiate, o ourives, o padeiro, 
o oleiro ou tecelão nos pequenos núcleos populacio-
nais. Era assim o “pau-para-toda-obra” nas fazendas 
de gado, de algodão e nos trabalhos das charqueadas 
e exercia atividades ocupacionais tidas como “espe-
cialidades”, como barbeiro-sangrador, caldeireiro, 
que trabalhava nas caldeiras dos engenhos de açúcar, 
chapeleiro e feitor [...] (FALCI, 2000, p. 266).

As fazendas de gado do sertão eram organizações sim-
ples, quando as comparamos aos engenhos de cana de açúcar 
do litoral. Nas fazendas sertanejas os donos das terras manti-
nham currais dirigidos na maioria das vezes por um vaqueiro: 
“os grandes sesmeiros mantinham alguns currais [...] dirigi-
dos quase sempre por um vaqueiro que, ou era escravo de con-
fiança ou um agregado” (ANDRADE, 2011, p. 187). No sertão o 
dono poderia viver na fazenda ou confiar sua administração 
ao vaqueiro: “cada fazenda possuía uma casa de tolerável de-
cência, onde residia o dono ou o vaqueiro e, de ordinário, ha-
via várias casinhas no campo circunjacente. Os currais são 
próximos à casa principal [...]” (KOSTER, 2003, p. 139).

 Nesse espaço criador de gado o “sertanejo tem sem-
pre com ele a mulher e os filhos, vivendo em comparativo 
conforto. As casas são pequenas e construídas com barro e 
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bastante abrigadas para o clima [...]” (KOSTER, 2003, p. 208).
A fundação de fazendas trouxe necessidades diversas 

e a criação de gado não era a única atividade do sertão. Fo-
ram desenvolvidas a produção de tecidos a partir do algodão, 
de utensílios de barro, objetos de madeira, cestos e balaios de 
cipós e fibras naturais, objetos em couro, etc. Dessa forma “o 
homem do sertão criou seu vestuário, os acessórios e alguns 
mobiliários domésticos utilizando o curtume como matéria 
prima” (ARRAES, 2012, p. 92), o que fez Goulart (1966) afirmar 
que “transformou-se o sertão do nordeste no reino dos ho-
mens encourados” (p. 67). A produção diversificada servia para 
a sobrevivência do vaqueiro e sua família no sertão, bem como 
para trocas (KOSTER, 2003; ANDRADE, 1979; FALCI, 2000). 

Andrade (2011) ao tratar da agricultura no sertão co-
loca que ela foi sendo desenvolvida concomitantemente a 
criação do gado, sendo esta a atividade principal e aquela se-
cundária desenvolvendo-se “à sombra dos currais”. Era uma 
atividade para subsistência do vaqueiro e sua família “essa 
agricultura restringia-se apenas à mandioca, ao milho, fei-
jão, algodão e, às vezes, à melancia e ao melão” (p. 191). No 
desenvolvimento desse trabalho havia a aplicação da mão de 
obra feminina que além de trabalhar no roçado manufatu-
rava o algodão fiando e tecendo panos e redes: “as mulheres 
tiveram um importante papel como roceiras, trabalhando 
nas roças de algodão e fumo [...], mas ajudavam principal-
mente no trabalho do algodão. Fiavam o longo fio de algodão, 
teciam as redes e lençóis” (FALCI, 2000, p. 266-267).

É importante ressaltar que o encontro dos coloniza-
dores negros com os povos nativos trouxe em grande parte 
as características culturais do sertão. Há, sem dúvidas con-
tribuições portuguesas por meio dos colonos brancos que 
exerciam o poder político, econômico e religioso impondo 
leis, língua, normas de conduta sociais e religião. Há que se 
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notar que o sertão é fruto de uma grande convergência his-
tórico-cultural onde devemos reconhecer e valorizar todas 
as suas origens.

A chegada do colonizador no que hoje chamamos de 
Região do Araripe se deu oriunda de uma entrada vinda de 
Salvador com destino ao Maranhão, passando por Pernam-
buco e Piauí. Esta era a Estrada Real do Gado:

Fonte: ARRAES, 2012.
Porém, como pode-se observar no mapa essa estrada 

não chegava ao Araripe e é nesse momento em que a Famí-
lia Alencar entra em cena com sua empreitada colonial para 
chegar às terras do Araripe e fundar fazendas. Segundo No-
bre (1995), no final do século XVII e oriundos de Portugal, 
Leonel de Alencar Rego e seus irmãos Alexandre, João Fran-
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cisco e Marta que era casada com Valério Coelho Rodrigues 
aportaram em Salvador e procuraram trabalho na Casa da 
Torre dos Garcia D’Avila. 

Da Casa a Torre partiram diversas entradas rumo ao ser-
tão com a finalidade de colonizar e fundar fazendas de gado. 
Nesse contexto os irmãos Alencar se fixaram a trabalho pró-
ximo ao Rio São Francisco nos domínios da Casa da Torre por 
volta de 1718. Porém, com espírito empreendedor e desbrava-
dor Leonel de Alencar Rego teria desenvolvido um comércio 
de ouro e animais o que lhe possibilitou o conhecimento sobre 
uma Região chamada Vale do Açu e decidiu adentrar no sertão 
bravio em busca de melhores terras para prosperar.

No intuito de chegar ao Vale do Açu, Leonel organizou 
uma bandeira ao lado de seus irmãos e de um negro denomina-
do João Bueno: “Algum tempo depois, tendo notícias do vale do 
Açu, onde teriam possibilidade de prosperar, Leonel, sempre 
ao lado dos irmãos e do preto João Bueno, organizou uma “ban-
deira” para desbravar aqueles sertões” (NOBRE, 1995, p. 11). 

O negro João Bueno guiou a caravana Alencar até o 
sopé da Chapada do Araripe seguindo o rio Brígida e, tam-
bém, facilitou o seu contato com os nativos que ali habita-
vam, posto que já os conhecia e dominava sua língua. Dessa, 
forma, João Bueno, o colono negro, leva a família Alencar a 
ocupar de maneira colonial o sertão do Araripe.

Nobre (1995, p. 12) nos coloca que Leonel Alencar “pelo 
riacho da Brígida alcançou a Serra do Araripe e o tão decan-
tado vale do Açu, domínio do cacique Araripe que dera o 
nome à chapada e a toda aquela região” e afirma ainda que 
houve facilidade no entendimento entre a caravana e os na-
tivos “pois João Bueno já vivera algum tempo entre os selva-
gens e conhecia vários de seus dialetos”.

A fazenda Várzea Grande foi fundada sob liderança 
de Leonel Alencar e com o trabalho de negros e nativos que 
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ali passaram a coabitar. Sem dúvidas a colonização do ser-
tão do Araripe trouxe a presença forte do colono negro, do 
nativo que já habitava as terras e do branco que pela força 
política e econômica lidera o processo de ocupação colonial. 
Nobre (1995) narra que as primeiras colheitas eram come-
moradas com grande festa onde “índios e pretos dançavam e 
cantavam em louvor aos seus orixás” (p. 13).

Sendo senhor do Araripe, Leonel Alencar, com a pros-
peridade que havia no lugar dividiu terras para seus irmãos 
e amigos:

Em Bodocó, próximo à lagoa do mesmo nome, colocou 
Alexandre e sua mulher Maria Alves. Às margens do 
rio Açu desbravou matas e organizou a fazenda Car-
naúba, que foi entregue a sua irmã Marta e ao marido 
dela Valério Coelho Rodrigues [...] Leonel arranjou um 
curral próximo ao povoado de Assaré e entregou-o ao 
irmão caçula [...] Ajudou o português José Luna a esta-
belecer-se na fazenda Granito. Auxiliou Francisco de 
Sá Araújo a colocar-se no riacho dos Salgueiros, próxi-
mo a fazenda Carnaúba da irmã Marta. Levou Antônio 
para a fazenda Colônia e para João Bueno reservou 
a fazenda Tabocas. Os índios, amigos dos primeiros 
tempos, foram colocados no Olho D’agua e na Game-
leira (NOBRE, 1995, p. 14-15. Grifo nosso).

Leonel, empreendedor, foi reconhecido como Capitão 
Mor do Açu, hoje Exú. Como podemos observar o território 
do Araripe alcançado pelos Alencar foi dividido entre eles e 
alguns amigos ficando para Alexandre Alencar o que corres-
ponde à Bodocó. Como colocando anteriormente, as fazen-
das eram compostas pela casa do proprietário e, ao redor, 
as casas de seus trabalhadores e agregados. Assim, ao redor 
das fazendas foram surgindo povoados, outras atividades e 
outros nomes que levam adiante a construção da história.
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Nota-se através da observação do documento abaixo 
que a ação de Leonel de Alencar Rego sob o território que 
lhe coube foi dando forma à configuração territorial do ser-
tão do Araripe:

Recorte da Carta Cartográfica da Província de 
Pernambuco de 1880

Fonte: Esboço da Carta Cartográphica da Província de Pernambuco, 
1880. Arquivo Público Nacional

Destacamos que, entre Ouricuri e Exu, pode-se notar 
a presença da Fazenda Bodocó que, mais tarde, se configu-
raria em povoado por força de alguns elementos, mas prin-
cipalmente da feira livre que chegou a provocar a conhecida 
Guerra do Amparo.
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GUERRA DO AMPARO2

Este tópico foi desenvolvido a partir das memórias co-
letadas em entrevistas, mas também com base nos 
estudos das professoras Cristina Paula Loula Bezer-
ra Alencar e Alessandra Moura A. de Brito sistemati-

zado e registrado em monografia defendida no ano de 2008 
no âmbito da Universidade de Pernambuco. 

No início do século XIX, mais precisamente em 1924, 
Bodocó conquistou sua emancipação política, mas essa his-
tória tem participação de muita gente e traz em seu proces-
so de desenvolvimento uma disputa: a Guerra do Amparo.

Esse acontecimento histórico e marcante na memória 
dos bodocoenses ocorreu em 1908, entre Bodocó e Amparo, 
então vilas de Granito e Ouricuri respectivamente. É um as-
sunto que deu origem a muita história, a músicas e a cordel. 
Além de povoar o imaginário da população local faz parte da 
história do desenvolvimento econômico, populacional e po-
lítico de Bodocó.

Nesse conflito descrito pelos mais velhos do municí-
pio houve uma disputa entre os povoados de Bodocó (que, 
então pertencia a Granito) e de Amparo (pertencente a Ou-
ricuri) pela feira de farinha que atraía outros comerciantes 
com produtos diversos para o local de comércio. O que sa-
bemos é que a produção de farinha da Serra do Araripe era 
transportada em comboio de animais para ser escoada no 

2 Esse tópico sobre a Guerra do Amparo traz parte do texto da Tese de Dou-
torado intitulada Feira Livre de Bodocó como Espaço Educativo das Africa-
nidades Bodocoenses, defendida no âmbito do Programa de Pós Graduação 
em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, defendida em 
2016, da autoria de Alexsandra Flávia Bezerra de Oliveira (p.74-79).
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comércio de feira realizado em Bodocó, mas com a proxi-
midade do Amparo com a Cacimba da Simôa onde os com-
boieiros (transportadores da farinha) davam de beber aos 
animais acabaram comercializando o seu produto lá mes-
mo, no Amparo, o que provocou descontentamento nos co-
merciantes bodocoenses chegando a haver cerrado tiroteio 
em disputa pela feira.

Essa história que ocorreu em 1908 às margens do Ria-
cho do Amparo, à época fronteira natural entre Bodocó e 
Amparo, é chamada de Guerra do Amparo e é contada pe-
los mais velhos, repassada de uma geração a outra o que a 
mantém viva na memória da sociedade bodocoense. Porém, 
foi escrita em trabalho monográfico por Cristina Alencar 
e Alessandra Brito em 2008 através do método da História 
Oral e é com base nesse trabalho que aqui contamos a famo-
sa “saga do Amparo” ou “Guerra do Amparo” como chamam 
o evento em Bodocó.

Assim, sabemos que o produto que fazia o movimento 
da feira em Bodocó e que atraía comerciantes de outros pro-
dutos era a famosa farinha da serra do Araripe como nos diz 
o Sr. Manoel Pereira Sobrinho (Apud. ALENCAR E BRITO, 
2008, p. 31) “O produto era a farinha, vinha comboio de fari-
nha, descendo a serra [...]” e “A feira era comum como hoje 
em oito (08) em oito (08) dias, eles vendiam farinha e o povo 
do Cabrobó pra cá vinham tudim comprar farinha e tecido”. 
Sr. Diocleciano Leite Furtado complementa: “o 75 produto 
da feira era a farinha, feijão, milho, rapadura” (Apud. ALEN-
CAR E BRITO, 2008, p. 31).

Percebemos, então, que a feira constituía espaço pri-
vilegiado para o comércio dos produtos locais e trazidos de 
outros lugares, o que favorecia o crescimento econômico do 
espaço em que ela se instalava. Nesse sentido, a mudança na 
ordem da descarga da farinha em que primeiro era vendi-
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da no Amparo para só depois vir ao comércio bodocoense 
gerou insatisfação e levante dos comerciantes de Bodocó. A 
esse respeito as memórias nos dizem que: 

As histórias dos mais velhos dizem que foi uma inve-
ja. Granito com Ouricuri, por que tinha uma feira no 
Amparo e tinha outra feira em Bodocó, foi por causa 
dessa feira que a guerra começou... Eu vi falar desse 
negócio da feira, né? Da inveja que lá no Amparo a fei-
ra crescia e aqui tava diminuindo (LEONTINO FUR-
TADO LEITE, apud. ALENCAR e BRITO, 2008, p. 31). 
Essa briga começou por causa da feira por que o Am-
paro pertencia a Ouricuri e Bodocó ao Granito aí pe-
garam a irrunha por que o Amparo era uma feira mui-
to boa e aqui também era mais aí o pessoal ia pra lá 
(Amparo) e não vinha pra cá (Bodocó) aí começaram 
a ciumar aí botava o povo pra intucaiá lá pra trazer 
pra cá a feira que o povo vinha pra o Amparo aí foi um 
inrói e brigaram e foi em 1908 (DIOCLECIANO LEITE 
FURTADO, apud. ALENCAR e BRITO, 2008, p. 32). 

Assim, em 1908, um senhor conhecido como Zeca 
Maia reúne homens e armas para recuperar a feira da fa-
rinha e garantir o próspero comércio em Bodocó. Do outro 
lado, no Amparo João Roberto se prepara para manter as 
coisas como estavam e em disputa pela feira da farinha dão 
início ao conflito que teve o riacho do Amparo como referên-
cia para ambos armarem tocaias e emboscadas para seus 
 rivais. 

O Sr. Manoel Pereira Sobrinho (apud. ALENCAR e 
BRITO, 2008, p. 32), nos conta essa parte da história: 

A feira lá do Amparo crescendo e aqui em Bodocó de-
finhando e o produto era a farinha. [...] E essas duas 
lojas uma lá e outra aqui, aí inventou o Chico Romão 
mais Zeca Maia [...] aí disseram, não pode ter feira no 
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Amparo a feira vai ser é em Bodocó e foi, foi eles dois 
começaram a juntar capanga, cangaceiro e foi, foi o 
João Roberto pegou uns cangaceiros perigosos, um 
deles chamado Sabino Clementino [...]. João Roberto 
e Zeca Maia tinha cangaceiro como o diabo e foi, foi 
e aí começou. Zeca Maia tampou a estrada lá que en-
trava para o Amparo e não deixou ninguém passar, aí 
João Roberto se espritou.

Após alguns dias de tiroteio Zeca Maia consegue ven-
cer a defensiva de João Roberto e recuperar a feira. Dessa 
forma o comércio da farinha e tudo ela trazia voltou para 
Bodocó ainda no ano de 1908: 

E quando a guerra acabou a feira passou a ser em Bo-
docó. Quem ganhou a guerra foi os que queriam que a 
feira viesse pra cá. Acabou a estrada do Amparo e eles 
vinham pra cá, os comboieiros, e ficaram vindo com-
prar farinha aqui em Bodocó de Terra Nova, Cabrobó, 
Orocó, Santa Maria da Boa Vista (Manoel Pereira So-
brinho, apud. ALENCAR e BRITO, 2008, p. 36).

A Guerra do Amparo não foi um evento tão sangrento 
se comparado a outros conflitos ocorridos em outros luga-
res, mas marcou muito a população bodocoense da época 
que a transmite de geração a geração enfatizando os fuzila-
mentos dos inimigos capturados, os corpos que foram, anos 
depois encontrados enterrados no fundo do riacho que po-
deriam ou não ser oriundos desse conflito, mas eram a ele 
atribuídos. Não só pela violência, mas marcou também pelo 
crescimento econômico que trouxe para o pequeno povo-
ado de Granito. Como a tradição oral é viva e criativa, esse 
episódio além de ser transmitido em conversas e contações 
de histórias foi registrado em versos de cordel, ou seja, de 
nossos conhecidos livretos que contam casos em rimas com-
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pondo um gênero literário popular no Nordeste. Também 
foi registrado em música, pois, Leninho, cantor e composi-
tor bodocoense, compôs a música “Trincheiras” em que con-
ta a “Saga do Amparo”:

Trincheiras, A Saga do Amparo

Sobreviver 
Bem mais merece este povo 
Marcado boi de terraço 
Partindo em busca da sorte 
Sobreviver Bem merece o meu Bodocó 
No tempo em que o Amparo 
Cheirava a batalha e morte 
No sertão do Araripe 
Sem registro oficial 
Nasceu dentro da caatinga 
Uma batalha infernal 
Que só o povo da época 
Sabe bem o seu final

Foram dias, foram noites 
Entre esperança e glória 
Marcados pelo açoite 
Ensanguentando a História 
Entre facas, entre foices 
Valei-me Nossa Senhora 
Tem guerra lá no Amparo 
Tem guerra no meu coração 
Nas matas ouço zumbido de balas 
Nos cafundó do sertão 
Quem fica com a cidade 
Com a cidade quem fica 
As trincheiras mostram riachos 
E os fortes as suas conquistas.
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O senhor Joathan Marques, cordelista bodocoense, 
também contou sua versão da Guerra do Amparo, mas em 
folheto de cordel onde ele coloca que:

(...)
Enveredando em narração
De pesquisa precedida
Urge bem que se assente
A posição assumida
Por Bodocó e Amparo
Traçando um mapa bem claro 
E importância devida.
(...)
A área comercial 
Do Amparo tinha vida
A farinha da Serra Branca
Ali mesmo era vendida
Água e pasto no local
Para gente e animal
Era muito concorrido
(...)
Muito importante é citar
Que bem próximo ao local
A cacimba da Simôa
Com sabor sem igual
De sua água abundante
Atrai nativo e andante

Com pouso natural
Favorecido afinal
Antes de sua vizinha

Amparo distava apenas 
Cem braças da cacimbinha
Bodocó mais longe estava
O que lhe dificultava
Na escolha da farinha

Aí aumentou a rinha 
Para acirrada disputa
Pois antes de Bodocó
Amparo comia a fruta
Por essa insatisfação
Pegaram armas de luta
(...)
Foi guerra em todos os sentidos
Com trincheira e valentias
Cangaceiros contratados
Lá de outras freguesias
Dois meses ela durou
Mas bala mesmo cantou
Durante uns doze dias.
(...)
Depois da guerra encerrada
Mas valentia e bravura
Cada lado apresentou
Hoje não resta inimigo
Aquele mal entendido
O vento mesmo levou. (...)

Essas memórias colocadas em letras de música e de 
cordel, nos trazem parte da tradição oral e que conta a His-
tória de Bodocó. Assim, a Guerra do Amparo foi um divisor 
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de águas para nosso lugar, pois “quem ganhou foi Bodocó 
porque a feira veio pra cá e o Amparo foi derrotado porque 
ficou sem feira” (NELSON BEZERRA, apud. ALENCAR e 
BRITO, 2008, p. 36). Observa-se a partir daí o crescimento 
comercial do, então distrito do município de Granito, com 
feira semanal ocorrendo em território bodocoense. A fa-
rinha da Serra do Araripe vendida no comércio ao ar livre 
atraía muitos outros comerciantes para o local que fazia não 
só o comércio crescer, em quantidade de mercadorias, mas 
também a urbanização distrital uma vez que alguns comer-
ciantes mudaram para Bodocó, outras pessoas vieram ofe-
recer serviços, enfim, com a feira Bodocó pôde viver uma 
transformação através do sensível aumento do comércio o 
qual trouxe como consequência o crescimento populacional 
e urbano do lugar, fazendo com que o segundo distrito de 
Granito se tornasse a sede municipal em maio de 1924.

A importância do comércio efetivado nas feiras é co-
nhecido pela memória e pela História do município e pode 
ser encontrada na edição de fevereiro de 1975 da Revista Re-
gião da Cidade do Crato-CE: 

Distando apenas 6 Kms da serra do Araripe, cuja pro-
dução de farinha de mandioca era enorme, as suas 
feiras começaram a atrair gente de fora, desenvol-
vendo cada vez mais a vila que, em número de pré-
dios e habitantes, logo superou Granito, razão por 
que foi transferida a sede do município para Bodo-
có[...] (REGIÃO, fev. de 1975, p. 65).

Ou como nos coloca a legislação citada na Base de Da-
dos do Estado (de Pernambuco – BDE): 

Pela Lei Estadual nº 1.650, de 24 de maio de 1924, 
recebeu a classificação de 1º distrito, passando a 
ser sede do município de Granito, sendo elevado à 
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categoria de cidade. Assim, Granito perdeu os foros 
de sede municipal, passando a constituir-se mero 
distrito de Bodocó, embora o município continuasse 
com o nome de Granito (BDE, acesso em 10/03/14).

Aos doze de junho de 1924 foi instaurado o poder mu-
nicipal em Bodocó que ficou locado em um prédio de esqui-
na na antiga Praça da Independência, hoje praça José Go-
mes de Sá, ficando essa a data comemorativa do aniversário 
da cidade. Embora oficialmente se chamasse Granito, pois 
somente pelo “Decreto-Lei Estadual nº 92, de 31 de março de 
1938, o termo e o município de Granito passaram a denomi-
nar-se Bodocó, e Granito continuou seu distrito” (BDE, aces-
so em 10/03/14). Após muitas negociações políticas iniciadas 
pelos fazendeiros, comerciantes e políticos foi conseguida a 
emancipação de Granito em relação a Bodocó, onde através 
da “Lei Estadual nº 4.972 , de 20 de dezembro de 1963 , criou 
o município de Granito , desmembrado de Bodocó, elevando 
a sua sede à categoria de cidade. A sua instalação ocorreu em 
25 de abril de 1964” (BDE, acesso em 10/03/14).

Dessa forma percebemos como ser sede da feira foi 
importante econômica e politicamente para Bodocó. Pois, 
tendo vencido a “Guerra do Amparo”, conquistou o comér-
cio ao ar livre da farinha produzida na Serra do Araripe, que 
hoje fica em seu território, atraindo mais pessoas interessa-
das em comprar e também em vender. Fato que trouxe cres-
cimento econômico, populacional e urbano para o antigo 
distrito do município de Granito.
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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Na segunda metade do século XIX, o território que 
hoje entendemos como Bodocó (pelo menos no que 
se refere à sede municipal e territórios vizinhos 
como a Várzea do Meio e alguns Sítios) pertencia a 

Granito que, com povoações prósperas, foi elevada à catego-
ria de vila em 1863 concentrando, também, a sede de Exu: 
“A vila de Granito, que dava nome ao município, foi criada 
pela Lei Provincial nº 548, de 09 de abril de 1863 – data de 
criação do município – que também transferiu para lá a sede 
do município de Exu. A vila foi instalada em 27 de julho de 
1863” (Agência CONDEPE/FIDEM, Calendário Oficial de Da-
tas Históricas dos Municípios de Pernambuco. 2006. v. 3. 
Apud. BDE, 2014).

Devido ao seu desenvolvimento econômico oriundo 
de diversas atividades, mas principalmente do comércio de 
farinha e outros produtos nas feiras, em 1909, Bodocó foi 
elevada à categoria de segundo distrito de Granito “O dis-
trito de Bodocó foi criado pela Lei Municipal nº 03, de 17 de 
novembro de 1909, com a classificação de 2º distrito de Gra-
nito” (Ide Ibidem).

Devemos lembrar que a Guerra do Amparo é parte 
muito importante nesta história, pois foi a partir da trans-
ferência definitiva da feira do Amparo para Bodocó em 1908 
que há um aumento significativo no fluxo comercial bodo-
coense. A Guerra do Amparo possibilita que a prosperidade 
econômica oriunda das feiras se estabeleça em Bodocó e, 
esse fato, proporciona o desenvolvimento econômico, popu-
lacional e político do local o que possibilita a elevação à cate-
goria de segundo distrito do município de Granito.
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Nesse mesmo ano Granito foi elevada a categoria de 
cidade quando “teve o predicamento de cidade pela 
Lei Estadual nº 991, de 1º de julho de 1909” e “o dis-
trito de Bodocó foi criado pela Lei Municipal nº 03, 
de 17 de novembro de 1909, com a classificação de 2º 
distrito de Granito” (Idem. Ibidem). Porém, essa “as-
censão” política de Bodocó não se dá de maneira ale-
atória uma vez que seu comércio vinha se desenvol-
vendo através da feira semanal que acontecia desde 
1908 após a chamada Guerra do Amparo (OLIVEIRA, 
2016, p. 74).

 Assim, devido ao crescimento populacional, econô-
mico e político, bem como pelos esforços de grupo articu-
lado junto ao governo estadual sendo liderado pelo senhor 
Antônio Leonel de Alencar Peixoto, em 24 de maio de 1924 
Bodocó recebeu o foro de primeiro distrito de Granito sendo 
elevada à categoria de cidade e sede municipal:

Pela Lei Estadual nº 1.650, de 24 de maio de 1924, 
recebeu a classificação de 1º distrito, passando a 
ser sede do município de Granito, sendo elevado à 
categoria de cidade. Assim, Granito perdeu os foros 
de sede municipal, passando a constituir-se mero 
distrito de Bodocó, embora o município continuasse 
com o nome de Granito (BDE, acesso em 10/03/14).

Aos 12 de junho de 1924 foi instalado o poder muni-
cipal em Bodocó tendo o senhor João Peixoto e Silva como 
prefeito, fato que marca a emancipação política bodocoen-
se e faz dessa data o marco comemorativo de aniversário do 
município embora ainda atendesse legalmente pelo nome 
de Granito, pois somente pelo “Decreto-Lei Estadual nº 92, 
de 31 de março de 1938, o termo e o município de Granito 
passaram a denominar-se Bodocó, e Granito continuou seu 
distrito” (BDE, acesso em 10/03/14). 
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No ano de 1929, através de uma lei municipal é criado 
o Distrito de Sipaúba no Município que, legalmente, atende 
pelo nome de Granito, mas tem sua sede em Bodocó. Em di-
visão administrativa de 1933 o município é constituído por 
quatro distritos: Bodocó (sede), Granito, Brejo de Santo An-
tônio (Antes denominado Sipaúba) e Leopoldina (IBGE Cida-
des, acesso em 10/12/2019)

O ano de 1938 dá ao território bodocoense a configura-
ção mais aproximada do que conhecemos nos dias de hoje, 
pois o município já denominado Bodocó adquire, do muni-
cípio de Ouricuri, o Distrito de São Félix (que passa a cha-
mar-se Feitoria em 1943), do município de Exu o Distrito de 
Claranã (Vila Bom Jardim) e Brejo de Santo Antônio volta a 
chamar-se Sipaúba, porém perde o status de distrito tendo 
o seu território dividido entre os distritos Sede e Claranã. 
Dessa forma a divisão administrativa do município de Bodo-
có passa a ser: Bodocó (sede), Claranã, São Félix (Feitoria) e 
Granito (IBGE Cidades, acesso em 10/12/2019; IBGE, 1942).

Em comemoração ao cinquentenário de Bodocó ocor-
rido em junho de 1974, a Revista Região produzida na cidade 
do Crato, Ceará, em seu periódico do dia 28 de fevereiro de 
1975 deu destaque ao nosso município. No início de seu texto 
traz um breve histórico onde podemos ler: 

Ao alvorecer do século XX desenvolvia-se, nos con-
fins do município de Granito, a povoação de Bodocó, 
fundada por Antônio Peixoto de Barros, que aqui se 
estabeleceu com sua família, nas proximidades do 
atual açude de Bodocó. 

No dia 1º de julho de 1909, o governo estadual elevou 
a povoação á categoria de vila, sendo instalado o dis-
trito aos 17 de novembro do mesmo ano, pela lei mu-
nicipal número 08. 
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Distando apenas 6 kms da serra do Araripe, cuja pro-
dução de farinha de mandioca era enorme, as suas 
feiras começaram a trair gente de fora, desenvolven-
do cada vez mais a vila que, em prédios e número de 
habitantes, logo superou Granito, razão por que foi 
transferida a sede do município para Bodocó, confor-
me lei estadual número 1.650, assinada no dia 22 de 
maio de 1924. Bodocó passou então a ser cidade pelos 
esforços de seus filhos, destacando-se nesse sentido 
a ANTÔNIO LEONEL DE ALENCAR PEIXOTO. 

No dia 12 de junho de 1924, no Sobradinho da Praça 
da Independência, foi instalado o poder municipal, 
sendo o 1º prefeito da cidade o senhor João Peixoto e 
Silva. 12 de junho é, pois, a data da nossa emancipa-
ção política (REGIÃO, 1975, p. 65).

Assim, é citado o senhor Antônio Peixoto de Barros 
como fundador do povoado que deu origem ao núcleo urba-
no que hoje é a sede do município e a emancipação política 
que se deu em 1924 quando Bodocó tornou-se sede do mu-
nicípio de Granito, mas somente em março de 1938 passou 
a chamar-se oficialmente de Bodocó ficando Granito como 
seu distrito. Após muitas negociações políticas iniciadas 
pelos fazendeiros, comerciantes e políticos foi conseguida a 
emancipação de Granito em relação a Bodocó, onde através 
da “Lei Estadual nº 4.972, de 20 de dezembro de 1963, criou o 
município de Granito, desmembrado de Bodocó, elevando a 
sua sede à categoria de cidade. A sua instalação ocorreu em 
25 de abril de 1964” (BDE, acesso em 10/03/14).

Assim, a divisão administrativa do Município de Bo-
docó adquire a formatação que conhecemos hoje: Bodocó 
(sede), Claranã e Feitoria. Dedemos lembrar que a comuni-
dade da Várzea do Meio está contida no Distrito Sede ou Pri-
meiro Distrito (Bodocó), o Povoado de Sipaúba faz parte do 
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Distrito de Claranã juntamente com a Vila Bom Jardim e os 
povoados de Cacimba Nova e Feitoria compõem o Terceiro 
Distrito juntamente com a Vila Né Camilo anexada ao terri-
tório de Bodocó no ano de 2004.

Segue uma listagem daqueles que estiveram à frente 
do Poder Executivo Municipal desde 1924 até os dias atuais:

Prefeito Período em que Exerceu o Cargo
1. João Peixoto e Silva De 1924 a 1928
2. Álvaro Campos De 1928 a 1930
3. Manoel Higino Pires De 1930 a 1934
4. Artur Barros Cavalcante De 1934 a 1935
5. José Filgueiras Sampaio De 1935 a 1937
6. Antônio Bezerra da Rocha De 1937 a 1941
7. Pedro Alcides Lima De 1941 a 1942
8. Otacílio Rodrigues do Nascimento De 1942 a 1944
9. Luiz Lócio de Miranda De 1944 a 1946
10. Tenente Lira Guedes De 1946 a 1947
11. Adanta Bezerra Lima Em 1947
12. Sizernando Bezerra Albuquerque Em 1948
13. Luiz Lócio de Miranda De 1948 a 1951
14. José Pires da Silva De 1951 a 1955
15. Luiz Lócio de Miranda De 1955 a 1959
16. Miguel Alvez de Souza De 1959 a 1963
17. José Lócio de Miranda De 1963 a 1969
18. Antônio Gonçalves De 1969 a 1973
19. João Lócio de Albuquerque De 1973 a 1977
20. José Bezerra Luna De 1977 a 1982
21. Lisledo Alves Bezerra De 1983 a 1988
22. Lairton Rodrigues De 1989 a 1992
23. Luis Gomes Diniz De 1993 a 1996

24. Brivaldo Pereira Alves De 1997 a 2000
De 2001 a 2004

25. Jaime Marcelino de Lima Júnior De 2005 a 2008
26. Brivaldo Pereira Alves De 2009 a 2012
27. Danilo Delmondes Rodrigues De 2013 a 2016
28. Túlio Alves Alcântara De 2017 a 2020
 

Segue uma tabela com os principais eventos adminis-
trativos que foram, aos poucos, configurando o Município de 
Bodocó, elaborada com base em informações dos decretos 
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municipais e estaduais disponíveis no IBGE Cidades (acesso 
em 10/12/2019) IBGE (1942), BDE (acesso em 10/03/2014), CO-
DEPE/FIDEM (2006):

Ano Acontecimento
1909 É criado o Distrito de Bodocó, no Município de Granito.

Maio de 1924 Bodocó passa a ser o Primeiro Distrito e a Sede do Municí-
pio de Granito.

12 de Junho de 1924 É instaurado o Poder Municipal em Bodocó. Data magna de 
nossa cidade!

1929 É criado o Distrito de Sipaúba no Município de Granito 
cuja sede é a cidade de Bodocó.

 Março de 1938 O Município de Granito passa a denominar-se Bodocó sua 
sede desde 1924.

Dezembro de 1938

Bodocó adquire: o Distrito de São Félix que deixa de per-
tencer ao Município de Ouricuri; e o Distrito de Claranã 
(com sede na Vila Bom Jardim) que deixa de pertencer ao 
Município de Exu.
Brejo de Santo Antônio volta a se chamar Sipaúba, mas dei-
xa de ser Distrito e tendo suas terras divididas administra-
tivamente entre a sede e o Distrito de Claranã.

1943
São Félix passa a denominar-se Feitoria. O Município fica 
administrativamente dividido em: Bodocó (sede), Claranã, 
Feitoria e Granito.

1963

O Distrito de Granito é desmembrado do território de Bo-
docó.
Administrativamente o Município divide-se em: Bodocó 
(sede), Claranã e Feitoria.

2004 Bodocó adquire a Vila Né Camilo que deixa de pertencer ao 
Município de Exu.
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ORIGEM DO NOME

Falar da origem do nome Bodocó é um complicador, 
pois há anos ouve-se falar que este é atribuído a uma 
planta aquática abundante na região chamada Bodo-
có. Depois, popularizou-se a hipótese de que estaria 

relacionada a um povo nativo chamado Bodorocós. Em pes-
quisa acadêmica Oliveira (2016) postula a origem da palavra 
como sendo africana de língua Bantu e, recentemente, Re-
nato Lócio, em pesquisa no âmbito da Secretaria de Cultura 
para embasar as representações constantes no Brasão do 
município, encontrou outras relações africanas para a pala-
vra Bodocó.

Em tese de doutorado defendida no âmbito da Univer-
sidade Federal do Ceará em 2016, Oliveira coloca que:

Seu nome, segundo a memória da população local, 
teria sido originário de uma planta aquática abun-
dante na região que leva o mesmo nome – Bodocó, ou 
ainda, de um povo indígena chamado Bodorocós, que 
teria habitado o local. Nós encontramos esse topô-
nimo no Dicionário de Língua Banto do Brasil, onde 
Lopes (2012, p. 270) nos coloca que Bodocó está “pro-
vavelmente relacionado ao quicongo mbodoko, colei-
ra, golilha de prisioneiro”. Não traz um significado 
muito agradável, pois remete-se a algo que prende, 
aprisiona, mas traz algo muito importante para nós: 
mais uma relação com o continente africano, com a 
africanidade (OLIVEIRA, 2016, p. 16).

Em meio a tantas informações, é importante colocar-
mos que a origem do nome do lugar é muito difícil de preci-
sar, pois quem batizou (nomeou) o lugar com o nome de Bo-
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docó não deixou registros explicando qual ou quais as suas 
motivações. O que fazemos é postular possíveis origens, mas 
em relação à palavra, a sua etimologia, é possível afirmar-
mos que tem origem africana da Língua Banto.

É importante notar que a população nativa que habi-
tou o território da atual Região do Araripe foram os índios 
Kariris e, não há registro na literatura científica sobre ne-
nhum povo chamado bodorocó. O professor Edson Silva da 
Universidade Federal de Pernambuco, especialista em estu-
dos indígenas coloca que é comum nos interiores, pela au-
sência de uma explicação, serem criados nomes ou histórias 
relacionadas aos povos nativos com o intuito de se tentar 
explicar algo e sanar a dúvida, ou seja, se cria uma resposta 
para algo que incomoda a comunidade.

Oliveira (2017) nos mostra que o povo predominante 
na Região do Araripe foram os Kariris, povos nativos que fa-
zem parte de um grande grupo denominado Tapuia, o que 
significa que não eram Tupis povos predominantes no lito-
ral. De uma maneira pejorativa os povos dos sertões eram 
chamados Tapuias tendo uma conotação de “bárbaros”:

[...] tal denominação servia para separar estes grupos 
indígenas do povo Tupi que ocupavam o litoral. [...] 
Desse modo percebemos que mesmo no primeiro sé-
culo de colonização, o termo Tapuia já passara a de-
signar um “todo” composto por uma diversidade de 
línguas, de usos e costumes desses grupos indígenas 
que habitavam os sertões (OLIVEIRA, 2017, p. 37-38).

Porém, também houve ocupação de Tupinambás um 
dos povos que compõem o grupo Tupi-Guarani. Em suas pa-
lavras coloca que:

Pesquisas efetivadas por Marcos Albuquerque e Ve-
leda Lucena na região de Araripina (PE), vertente 
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oriental da chapada do Araripe, tem demostrado que 
os Tupinambá – chamados por estudiosos de grupos 
portadores de “Cultura de Floresta Tropical”, ou ha-
bitantes de florestas, tinham habitado o semiárido 
nordestino e não apenas os Tapuias [...] (OLIVEIRA, 
2017, p. 34-35).

Observa-se ainda que os Tupinambás não foram os 
únicos Tupis a ocuparem o Araripe, pois “deu-se uma rami-
ficação Tupi (Tabajara), quando se deslocavam da capitania 
da Bahia para a Serra da Ibiapaba, parte desta nação ficou 
por ali” (OLIVEIRA, 2017, p. 36) e, dessa forma “Os Tabajaras 
eram descendentes dos que vieram pelo S. Francisco, alcan-
çaram a Serra do Araripe” (KROS, 2013; apud. OLIVEIRA, 
2017, p. 36).

Conclui-se, então, que o Araripe foi ocupado pelos po-
vos Kariri e Tupi-Guarani. Não podemos esquecer que havia 
um fluxo de pessoas e povos com línguas, costumes e tra-
dições diferentes que mantinham relações amistosas e/ou 
conflituosas. Essas relações foram intensificadas no sertão 
pela chegada dos colonizadores negro e, em seguida, branco 
com outras relações de trabalho, cultura, organizações so-
ciais, língua, etc. O Araripe constituiu-se a partir desse con-
texto e Bodocó insere-se nele.

Temos várias referências da palavra Bodocó na me-
mória da população em nosso município: a planta, o açude 
Bodocó. Mas, também temos a constatação de que a palavra 
tem origem africana. Mas, a origem da escolha desse nome 
para o lugar não se tem registro. Aconselha-se, então, seguir 
a memória e a tradição populares: batizou-se o lugar em re-
ferência a uma planta abundante na região, cujo nome, eti-
mologicamente, tem origem africana na Língua Banto.

A pequena planta aquática que marca presença his-
tórica nos açudes do município tem como nome científico 
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Pistia Stratiotes, mas, em nosso lugar atende pelo nome de 
Bodocó.

 
Pistia Stratiotes – Planta Bodocó

Fonte: www.123rf.com

 Temos então uma planta aquática batizada com uma 
denominação de origem Banto que acabou cedendo seu 
nome popular para a vila que aos poucos foi crescendo ao 
redor do comércio, tornou-se distrito e, em seguida, eman-
cipou-se formando o município de Bodocó.
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CICLOS ECONÔMICOS

Ao se tratar de economia ou de atividades econô-
micas que movimentam um lugar devemos ter em 
mente e sempre levar em consideração que não se 
trata de um feito de poucos ou de uma pessoa. Os 

processos econômicos acontecem e são movidos por várias 
pessoas que, através de seu trabalho, desenvolvem as ativi-
dades e geram renda e riqueza para o lugar. Há, sem dúvidas, 
alguém que se coloca à frente da organização da atividade 
por cargo de emprego ou por ação empreendedora, mas pre-
cisa-se perceber que um industrial que investe na constru-
ção de uma fábrica não a faz produzir sozinho.

Dentro dessa ideia de ciclo econômico deve-se obser-
var, também, que as atividades alcançam um auge de pro-
dução e de importância econômica para um lugar o que se 
entende que este foi o seu ciclo, seu momento, mas não de-
ve-se entender que esta atividade se extinguiu. A pecuária 
foi a primeira grande atividade econômica do sertão e, em-
bora tenha seus momentos de crise onde outras atividades 
se destacam, não deixa/deixou de existir. É importante com-
preendermos que essa ideia de ciclo não está relacionada ao 
surgimento e à extinção de uma atividade econômica, mas 
sim a um período em que se despontou pela produção e re-
presentatividade econômica no município.

Como já citado, a primeira grande atividade econô-
mica do sertão foi a pecuária. A criação de gado propiciou 
inclusive as entradas do litoral ao sertão com o intuito colo-
nizador. As marcas da pecuária são visíveis nos municípios 
sertanejos como Bodocó. Os currais estão espalhados por 
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toda zona rural, há passagem de animais na zona urbana, os 
artigos em couro estão por diversas partes, na lida da roça 
ou nas ruas da cidade, o leite e o queijo são marcas do muni-
cípio e a feira livre é a grande vitrine de tudo o que a pecuá-
ria proporciona para Bodocó.

Esta atividade econômica foi de grande importância 
para a economia bodocoense durante toda sua história e 
atualmente ainda representa uma significativa parcela eco-
nômica nas atividades e renda locais.

Segundo o censo agropecuário de 2017 Bodocó possui 
o quarto maior rebanho do Estado, contando com 43.431 ca-
beças de gado. Em 2014 Oliveira afirmava que:

Essa economia pecuária voltada para laticínio deu a 
Bodocó o título de maior bacia leiteira da Região do 
Araripe, pois, segundo dados da Base de Dados do Es-
tado de Pernambuco (BDE) o município conta com o 
terceiro rebanho bovino do estado e o maior de sua 
região de desenvolvimento (Região Sertão Araripe) 
(OLIVEIRA, 2014, p. 44).

Outra grande atividade econômica municipal é o cul-
tivo de mandioca e a produção de farinha. Ela está historica-
mente presente no município e diretamente relacionada à 
Guerra do Amparo e à emancipação política de Bodocó. 

A farinha é um produto característico das comunida-
des rurais da serra do Araripe e sua produção de qualidade 
trouxe movimentação comercial, populacional e econômi-
ca para Bodocó. Era transportada em comboios de animais 
para ser comercializada em Bodocó atraindo grande movi-
mentação de pessoas e circulação de dinheiro.

Na primeira metade do século XX, a produção agríco-
la em Bodocó era muito diversificada, mas havia o destaque 
para a produção de farinha como percebemos no trecho a 
seguir:
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Eu era muito menino quando me lembro da feira de 
Bodocó. Era uma feira muito grande e nesse tempo 
Bodocó produzia muito era farinha de mandioca [...], 
a mamona, o algodão o feijão e o principal produto 
era a farinha de mandioca [...]. O feijão, o milho, ba-
sicamente toda cesta básica daquele tempo era daqui 
mesmo (CÍCERO RODRIGUES, 06/02/2014).

A farinha tem uma expressividade tão grande na vida 
econômica da cidade na feira que mereceu uma rua: a rua 
da feira da farinha ou rua da farinha como é popularmen-
te conhecida a rua Maestro Carlos Gomes. Teve seu auge de 
produção, outros produtos se sobreporam, mas continua 
sendo produzida e comercializada no município trazendo 
sua importância para o sustento de muitas famílias e ainda 
a movimentação da feira de Bodocó.

 O ciclo do algodão e da mamona teve início nos anos 
1930, auge nos anos 1950 e declínio nos anos 70. Essa produ-
ção trouxe grandes mudanças para Bodocó. O intensivo tra-
balho no cultivo desses produtos e a instalação de indústria 
para o beneficiamento dos mesmos. Na tabela abaixo, reti-
rada do texto da Lei Municipal Nº 1.543 de 07 de dezembro 
de 2018 na qual se apresenta o Brasão do Município, pode-se 
perceber a importância das produções de algodão e mamo-
na em dados de 1955, publicados em 1958:

Fonte: IBGE – Enciclopédia dos Municípios, 1958.

Segundo o documento da Lei 1.543 de 2018, o primeiro 
industrial de Bodocó foi Antônio Bezerra da Rocha com em-
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preendimento que chegou a exportar produtos para a Euro-
pa, cita Luiz Lócio de Miranda com a Indústria Lócio:

O primeiro industrial de Bodocó foi Antônio Bezerra 
da Rocha, fortemente ligado à politica e a emancipa-
ção municipal. Foi ele quem trouxe as primeiras fo-
lhas de palma que aqui se plantaram (essencial para 
o gado sobreviver na seca) e as primeiras mudas da 
planta avelós, usadas como cerca nas roças (Revista 
Movimentto, 2014). Luiz Lócio de Miranda e a Indús-
tria Lócio se destacou na usina de beneficiamento, 
que chegou a exportar produtos para Europa e em-
pregar mão de obra local. A expressividade dos em-
pregos e da produção possibilitou os anos de sucesso 
(BODOCÓ, Lei 1.543/2018, p. 07).

É preciso destacar a importância da Indústria e Co-
mércio Lócio S/A (INCOL) para Bodocó, pois foi algo que mo-
vimentou muito a economia local e regional entre os anos de 
1930 e 1982. Tendo como base os estudos da professora Roza-
dalva de Miranda Alencar Lócio de Albuquerque sistemati-
zado e registrado em monografia no âmbito da Universidade 
Regional do Cariri no ano de 2002, fazemos as referências a 
esta indústria que tanto impactou a história de Bodocó.

Entre os anos 1930 e 1982 a INCOL viveu sua constru-
ção, auge e declínio:

A Indústria e Comércio Lócio S/A – INCOL – come-
çou nos anos 30 com a implantação de um pequeno 
comércio de compra e venda de produtos da região, 
destacando-se principalmente a comercialização de 
algodão e mamona, produtos cultivados em grande 
abundância na região. Partindo desse armazém [...] 
surgem, então, as primeiras fábricas de beneficia-
mento de caroá, pertencentes à empresa [...]. Tem-
pos depois forma-se o “Parque Industrial” composto 
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de vários setores de produção e vendas dos mais va-
riados produtos [...]. Seus produtos e sub-produtos 
foram exportados para os mais diversos países do 
mundo: Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Japão, 
além dos vários estados da Federação Brasileira (AL-
BUQUERQUE, 2002, p. 10).

 Na época notou-se a prosperidade econômica em 
decorrência da INCOL através do volume de impostos que 
eram em quantidade suficiente para manter o funcionaria-
do público municipal, a geração de empregos e as reformas 
urbanas. 

Trouxe realmente muitos benefícios como energia 
elétrica, calçamento, primeiro meio-fio, as primei-
ras estradas (...) os primeiros postos de gasolina do 
sertão do Araripe foi instalada em Bodocó (...) e um 
dos fatos de grande importância foi que a primeira... 
a segunda concessionária da General Motor do Bra-
sil em Pernambuco foi instalada em Bodocó (...) nes-
se época também foi trazido as primeiras imagens 
de televisão de Salgueiro (...) foi instalada a agência 
do Banco do Brasil, foi instalada a agência do Banco 
Real, a agência do Banorte (...) tivemos também a pri-
meira sociedade social também da região que foi a 
Sociedade União Bodocoense, onde tinha seu prédio 
próprio com seu bar, naquela época não tinha aqui 
no sertão, com uma banda de música das melhores 
[...] (Júlio de Alencar Filho, 07/04/2001, apud. ALBU-
QUERQUE, 2002, P. 28).

O apogeu da indústria ocorreu nas décadas de 1950 
ao início da década de 1970, com renovação de maquinário 
e chegada de tecnologias diversas em Bodocó. A chegada de 
automóveis em Bodocó é relacionada ao transporte de mer-
cadorias da indústria e/ou ao uso particular dos industriais, 
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já na década de 1930. A energia elétrica que, na década de 
1940 já iluminava o município, possibilitando a dissemina-
ção de rádios elétricos, vitrolas, etc. (ALBUQUERQUE, 2002).

Nosso município também contou com a exploração 
de gipsita por volta da década de 1970. As jazidas com o mi-
neral se encontram na região do Massapê onde ocorreu a 
exploração e houve um notável movimento econômico no 
município a partir dessa exploração. Um dos nomes mais 
lembrados nesse sentido é o do senhor Adalberto Vieira, co-
nhecido como “Seu Dá”, que realizou o transporte do produ-
to da mineração obtendo crescimento econômico e gerando 
empregos. Infelizmente até o presente momento não obtive-
mos maiores informações sobre o assunto. Ficamos, então, 
no compromisso de continuar a pesquisa para desenvolvê-lo 
melhor.

Sem dúvidas, o espaço de grande expressividade econô-
mica de Bodocó que reúne a produção municipal, participou 
de seus ciclos econômicos, tem relação direta com a Guerra 
do Amparo, a emancipação política e traz uma gama de signi-
ficados para o município é a feira livre que acontece semanal-
mente às segundas feiras no centro da sede  municipal.

Ao serem evocadas, as memórias dos bodocoenses nos 
trazem sempre as dimensões da feira de Bodocó como uma 
feira muito grande e com grande variedade e quantidade de 
produtos tanto do município quanto de fora como nos colo-
ca o Senhor Cícero Rodrigues (06/02/15):

Olha a feira de Bodocó foi uma das maiores feiras do 
Araripe. Na Região do Araripe quando falava em feira 
grande era de Bodocó, porque, por incrível que pare-
ça vinha gente da beira do rio [São Francisco], daque-
la região da beira do rio, de Cabrobó, dacolá. O povo 
chamava comboieiro, o povo chamava que vinha [...] 
aquele pessoal com tropa de burro comprar farinha, 
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comprar mais o feijão, mais alguns produtos que fa-
bricavam aqui. E quando eles vinham de lá, veja só, 
um assunto que eu me lembrei, eles traziam o quê? O 
peixe, traziam cada surubim assim desse tamanho já 
salgadinho, ajeidato. [...] Traziam os peixes e depois 
que eles vendiam os peixes compravam o quê? A fari-
nha, o feijão e até sal pra levar pra beira do rio.

Havia muito intercâmbio comercial de Bodocó com 
outras localidades fazendo a feira ter muita diversidade de 
produtos e atrair muita gente, fazendo a cidade conhecida e 
próspera. Além da relação comercial com as localidades que 
margeavam o rio São Francisco, o senhor Cícero Rodrigues 
(06/02/15) também lembra e nos conta das relações comer-
ciais com as cidades de Juazeiro do Norte e Crato no Ceará: 

Era uma feira tão grande que era conhecida em toda 
região, em toda região era conhecida a feira de Bodo-
có. Chegou a ser uma das cidades, logo que isso che-
gou a cidade, foi uma das cidades mais habitadas que 
teve, porque foi bem localizada, o comércio da feira 
e vinha muito artigo do Ceará, do Crato, do Juazeiro 
para aqui. Mas, olha, acredita que vinha muita coisa 
de cachaça, de colher de pau, de cachimbo... O can-
deeiro vinha de lá. A primeira lamparina que conheci 
vinha de lá do Juazeiro e o sal já vinha de lá, o que-
rosene vinha de lá e uma parte de tecidos também 
vinha de lá. 

Mercadorias de outras localidades sempre foram en-
contradas na feira, mas também muito produto local. Havia 
uma grande variedade de produtos locais ofertados na feira, 
tais como feijão, milho, queijo, artigos em couro e barro, ces-
tos e a farinha. O senhor Miguel Filho (16/02/15), nos conta 
como o comércio da farinha lhe marcou a memória e frisa a 
importância dos produtos locais para a feira de Bodocó:
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Sempre o fundamento da coisa girou em torno da fa-
rinha. A farinha chegava aqui inclusive de animais. 
Vindo de Feitoria, daquela área de Feitoria, eu me 
lembro, é interessante, a gente... No dia da feira, dava 
seis horas da manhã você só via o estalo “tá, tá, tá” 
era, eram eles! Eles chamavam de comboieiros, né? 
As pessoas vinham em comboio, mas com um chi-
cote, era um chicote grande de madeira e as pessoas 
estalavam o chicote pra tanger ou controlar os ani-
mais. Era através desse chicote, o chicote estava no 
ar. Então chegava essa mercadoria ao começo, no 
raiar do dia mesmo chegava. Agora Bodocó mesmo já 
tinha sua importância na produção de feijão, milho, 
da própria mandioca, macaxeira, essa coisa toda e, 
lembro depois, despontou como produtor de algodão 
também na região e mamona. [...] Mas, tudo girou em 
torno do que Bodocó produzia o comércio subiu com 
o que Bodocó produzia que era muito.

Uma das características marcantes de Bodocó é a feira 
semanal que reúne pessoas, mercadorias, conversas, histó-
rias... dos mais diversos lugares que compõem o município e 
outros lugares. Há que se notar a feira como um evento eco-
nômico, histórico e cultural.
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VILAS E POVOADOS

Sugerimos aqui que haja uma diversificação no traba-
lhar a História do município para que as demais loca-
lidades e suas populações em sua diversidade sejam 
pautadas e contempladas. Existir como componente 

de algo consiste em fazer parte de sua história. Precisa-se 
contar uma História de Bodocó onde outros e outras façam 
parte. 

E, uma pesquisa com tal enfoque é muito diversa o 
que dispende de tempo e muito trabalho para se conseguir 
reunir materiais, fontes, sistematizá-las e compor uma es-
crita. Dessa forma, no desenvolvimento desta sessão foi de 
fundamental importância a colaboração das esquipes das 
escolas de cada localidade. Essas equipes foram as primei-
ras investigadoras que identificaram pessoas, documentos, 
imagens e informações. A partir do que as escolas levanta-
ram é que foi possível buscar fontes, documentos, entrevis-
tas para sistematizar e escrever um breve histórico de cada 
 comunidade.

Sabe-se, porém, que aqui se apresenta um texto que 
caracteriza historicamente e de maneira geral cada co-
munidade. Sendo que, seria impossível em pouco espaço 
contemplar de forma mais ampla e profunda a história de 
cada lugar. Mas, tem-se a certeza de que aqui é o primeiro 
e importante passo para que haja um registro histórico sis-
tematizado que representa para a maioria das comunidades 
o primeiro registro de sua história. Para Bodocó como um 
todo é um importante compêndio histórico, pois aqui se cos-
tura os retalhos que contam uma história chamada Bodocó!
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Este é o primeiro passo, uma base para futuras pesqui-
sas e futuras caminhadas nesse caminho da História, mas, 
também, um importante material para o Ensino de História 
Local que deve pautar-se no conhecimento de si e do outro, 
na valorização do que é local, respeitando a diversidade e 
compreendendo que ela é importante e necessária para a 
vida humana.

Conheçamos, então, esses retalhos, essas histórias 
que juntas, costuradas pelas linhas do tempo e sistemati-
zada pela mão da história compõem o município de Bodocó 
numa trama em que a multiplicidade se torna uma na for-
mação de um só povo o povo bodocoense!

Bom Jardim

A Vila Bom Jardim localiza-se no município de Bodocó 
distando treze quilômetros (13 km) da sede municipal. Com-
põe o Segundo Distrito, chamado Claranã, juntamente com 
a Vila Sipaúba. A história da vila aqui descrita foi levantada 
através de pesquisa com os esforços e a colaboração das pro-
fessoras Francilany Maria Gonçalves Pereira, Maria Izabel 
Linhares Sampaio, Maryann da Silva Félix e Edinaida Go-
mes Rodrigues Lacerda. Estas realizaram entrevistas, levan-
taram fontes escritas como livros e documentos paroquiais, 
bem como fontes iconográficas. De fato um grande trabalho 
de pesquisa.

Postula-se que a formação de um aglomerado urbano 
teve início no final do século XIX a partir de uma fazenda 
pertencente à família Matias de Souza. Essa ocupação não 
denota a anterior inexistência de pessoas, pois é sabido que 
o território denominado Região do Araripe foi povoado por 
povos Kariris e Tupinambás com suas organizações sociais 
caracterizadas pela coleta e pela caça, mas também pelo de-
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senvolvimento de atividades típicas de sociedades sedentá-
rias como o cultivo de lavouras em meio à vegetação nativa, 
a produção de cerâmica entre outros. Esses povos produzi-
ram uma gama de artefatos culturais e deixaram um legado 
histórico e cultural tangível e intangível presente até os dias 
de hoje em nossas sociedades (OLIVEIRA, 2017; ALBUQUER-
QUE; LUCENA, 1991).

Há, também, que se perceber a presença e a atuação 
da população negra que empregada nas atividades envolvi-
das no trabalho de abrir caminhos e fundar fazendas no ser-
tão agiu de modo a construir o legado cultural característi-
co desse lugar. O colono negro ao abrir caminhos negociava 
com os nativos a entrada nos territórios e fundava fazendas 
iniciando a cultura do gado e do couro que são marcantes 
na história e nas características culturais locais (OLIVEIRA, 
2014; 2016).

Ao estudarmos os processos históricos devemos sem-
pre ter em mente que eles não são compostos de ações indi-
viduais ou que são fruto do trabalho de poucos. Muitos são 
os atores responsáveis pela construção da história e, no nos-
so caso, eles não estão relacionados somente aos colonizado-
res europeus. A diversidade de povos nativos e povos negros 
africanos e afrodescendentes que vem ao longo da história 
aplicando seu trabalho, seus conhecimentos técnicos e tec-
nológicos, suas ciências, saberes e fazeres é muito grande 
para resumirmos em apenas uma representação branco-
-europeia. Precisamos reconhecer as ações dos europeus, 
porém sem esquecer das ações de indígenas e africanos e 
seus descendentes, valorizar e respeitar seus legados e suas 
existências. 

Os aglomerados populacionais que dão origem às ur-
banizações no sertão geralmente partem de uma fazenda e 
este, também foi o caso da Vila Bom Jardim. Como colocado 
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anteriormente o povoado teve início a partir do Sítio Barrei-
ros que, no final do século XIX, pertencia à família Matias de 
Souza. Segundo a memória local o aumento populacional e 
urbano do lugar se deu a partir da construção da Capela de 
Nossa Senhora da Conceição que teria ocorrido por volta de 
1880, bem como pela construção de um reservatório de água 
chamado açude e conhecido na vila como “Açude do Padre”, 
pois foi construído com grande colaboração do Padre João 
Batista de Holanda Cavalcante, no início do século XX, quan-
do exercia a função de pároco e administrador da comarca 
de Novo Exu, a qual a Vila Bom Jardim pertencia. 

A Vila Bom Jardim traz esse nome, segundo a memória 
popular, devido à presença de uma vegetação que proporcio-
nava a existência de muitas flores, como em um jardim. As 
pessoas envolvidas na beleza desse “jardim” tão belo e flori-
do teriam colocado esse nome no lugar que, posteriormente 
deu nome à vila.

Falar sobre a história desse lugar é falar de muitas 
controvérsias e, também, de muitas idas e vindas, pois foi 
um território que pertenceu ao Exu, ao Granito, voltou a 
pertencer ao Exu e, por último figura desde 1938 como terri-
tório do município de Bodocó. Isso se deve à fluidez do poder 
administrativo que havia na época. 

Em entrevista com a senhora Ana Lúcia de Nova-
es Titular do Cartório das Pessoas Naturais de Claranã 
(13/09/2019), tomou-se conhecimento de que o citado Cartó-
rio foi instalado na Vila Bom Jardim no ano de 1890, porém 
o primeiro ato data de 1895. Analisando o Livro B-4 com re-
gistros de Abril de 1904 a setembro de 1913 observa-se como 
é confusa a definição de localização da vila sede do Distrito 
de Claranã e do cartório, pois os registros de 1905 à 1907 tra-
tam o cartório de Claranã como sendo localizado no terceiro 
distrito de Granito – PE citando, em algumas vezes Bodocó 
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como sendo esse distrito. De novembro de 1907 a dezembro 
de 1910 diz-se Terceiro distrito de Exu. Mas, somente em re-
gistro de 1930 o povoado de Bom Jardim do temo de Novo 
Exu é citado como sede do Distrito de Claranã e, portanto, 
do cartório. 

Assim, em 1937 a vila Bom Jardim, sede do cartório de 
Claranã, era distrito do município de Novo Exu e, a partir de 
março de 1938 passou a se denominar Distrito de Claranã, e, 
em dezembro deste mesmo ano, a pertencer ao município 
de Bodocó: 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-
XII-1937, o município é constituído de 4 distritos: 
Novo Exu, Cabarava ex-Tabocas, Baixio e Bom  Jardim.

Pelo decreto-lei n 92, de 31-03-1938, o distrito de Bom 
Jardim aparece com a denominação de Claranã.

Pelo decreto-lei estadual n 235, de 09-12-1938, o mu-
nicípio de Novo Exu passou a denominar-se Exu. Sob 
o mesmo decreto, transfere o distrito Claranã do mu-
nicípio de Exu para o de Bodocó (IBGE Cidades, aces-
so em 16/08/2019).

Dessa forma a Vila Bom Jardim, então Distrito de Cla-
ranã e sede do cartório, passa a pertencer ao município de 
Bodocó trazendo, com esse pertencimento, outros terri-
tórios, ou seja, todos aqueles que faziam parte do distrito 
como, por exemplo, a Vila Sipaúba, o Sítio Massapê, etc.

Como supracitado, a vila teria se originado no final do 
século XIX no território do Sítio Barreiros que pertencia a 
família Matias de Souza em volta da Igreja de Nossa Senho-
ra da Conceição e do chamado “Açude do Padre”, onde as 
atividades agrícolas e pecuárias muito contribuíram para 
a permanência de pessoas no lugar. Ao sopé da chapada do 
Araripe as pessoas que compunham a comunidade se dedi-
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cavam ao plantio de diversas culturas entre elas milho, fei-
jão, fumo, etc. e à criação de gado, caprinos, aves, etc. Era 
preciso diversificar as atividades para garantir o sustento 
das famílias e, também, manter relações comerciais com ou-
tras localidades. O estabelecimento de uma fazenda de onde 
a vila se origina nos diz muito sobre as características das 
atividades do lugar.

Para a memória da comunidade a capela e o açude tem 
grande influência da convergência de pessoas que propor-
cionam o aumento populacional e de construção de casas 
que dá origem à vila. Sobre a construção da Capela dedicada 
à Nossa Senhora da Conceição, que conseguiu reunir pesso-
as em seu redor pela fé, a senhora Dionísia de Holanda, que 
cedeu entrevista em maio de 2019, então com 105 anos, re-
latou que os doadores do terreno da capela foram os irmãos 
Manoel Matias de Souza, Antônio Matias de Souza, Pedro 
Matias de Souza e João Batista de Souza, este último o mais 
novo dos irmãos, que eram os proprietários do Sitio Barrei-
ros onde a Vila Bom Jardim situava-se quando as terras ain-
da pertenciam ao município de Novo Exu. 

Ainda segundo os relatos de Dona Dionísia sabe-se que 
por volta de 1880, os irmãos com ajuda das pessoas da comu-
nidade deram início à construção da capela, que Manoel Ma-
tias, o mais velho dos irmãos, teria comprado no município 
de Juazeiro do Norte no Ceará a imagem de Nossa Senhora 
da Conceição que tornou-se padroeira da Vila Bom Jardim. 

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é palco de 
importantes eventos para a comunidade da Vila Bom Jar-
dim. Lá acontecem novenários, é rezado o terço mariano, o 
Oficio da Imaculada Conceição, entre outras. Mas é no mês 
de dezembro que a comunidade Cristã Católica da Vila Bom 
Jardim demonstra sua fé na grande celebração da festa da 
padroeira. A festa inicia dia 28 de novembro, com o tradi-
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cional Pau da Bandeira, saindo do Sitio Alto Monte Santo, 
acompanhado de cavalaria, motoqueiros, carreatas e muitos 
fiéis a pé demonstrando sua devoção à Santa. Após novená-
rio, finalmente a data mais esperada, dia 8 de dezembro, dia 
da Santa, comemorado com festa, orações, homenagens e 
agradecimentos.

Sobre o “açude do padre”, reservatório que por muito 
tempo garantiu o abastecimento de água na comunidade, 
sabe-se que o Padre João Batista de Holanda Cavalcante, no 
início do século XX, dedicou esforços para a sua construção 
fato que colaborou para a permanência de pessoas na vila, 
pois garantiu a sobrevivência de pessoas e animais no lugar 
mesmo em períodos de estiagem. Com o passar do tempo a 
população da vila foi aumentando e gerando a necessidade 
de um volume maior de água para a garantia do abasteci-
mento humano e animal. Dessa forma o açude do padre já 
não era suficiente para atender o consumo de água. Então 
foi construído, provavelmente no final da década de 1950, 
o Açude do Governo pelos homens da comunidade e sítios 
vizinhos a serviço do Governo do Estado. Em 2018 ele foi 
ampliado pelo poder público municipal e rebatizado com o 
nome Barragem do Jardim.

Dessa forma observa-se que a Vila Bom Jardim origi-
nou-se de uma fazenda e que teve impulso para seu cresci-
mento e desenvolvimento a partir da construção da Capela 
que reuniu pessoas em torno das práticas de fé e do açude 
que garantiu o abastecimento de água. 

É notória na história da comunidade a ação da família 
Batista que contribuiu com a vila dando destaque ao senhor 
João Batista de Souza que é homenageado nomeando a es-
cola do lugar. Esta foi inicialmente construída pelo Governo 
do Estado de Pernambuco em meados do século XX (prova-
velmente na década de 1950) e era chamada Escola Mínima 
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Estadual João Batista de Souza e marcou a vida de muitas 
crianças da comunidade e dos sítios vizinhos que lá iam 
aprender as primeiras letras, iam estudar. 

Porém, após anos de funcionamento sem a devida ma-
nutenção e cuidados a estrutura foi se precarizando ficando 
inviável para o funcionamento de uma instituição de ensino. 
Assim, a partir do desgaste da Escola Mínima Estatual João 
Batista de Souza foi construída pelo Governo Municipal uma 
nova escola em 1995. A vila Bom Jardim passou a contar com 
uma nova escola, mas mantendo o nome da antiga em ho-
menagem ao homem que deixou muitas contribuições para 
a localidade. Assim, desde 1995 funciona na comunidade a 
Escola Municipal João Batista de Souza atendendo crianças 
e jovens que vivem na vila e/ou nas suas proximidades. 

João Batista de Souza, o patrono da escola, nasceu em 
1872 e faleceu em 1945. Casou-se com Etelvina Jobelina Ho-
landa com quem teve 9 filhos, agricultor, cultivava diversos 
produtos, com destaque ao cultivo do tabaco para a produ-
ção de fumo. Essa atividade agrícola constituiu uma impor-
tante atividade econômica na época. Era também pedreiro. 
Homem temente a Deus, segundo relatos da sobrinha, Dona 
Dionízia de Holanda (10/05/2019): “ainda menino ajudou na 
construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Sí-
tio Barreiros na Vila Bom Jardim que fazia parte da comarca 
de Novo Exu”. 

Homem muito respeitado pela comunidade, recebeu o 
título de Juiz de Paz, que, na época, era um magistrado que 
não precisava necessariamente de formação jurídica, mas 
que exercia diversas funções judiciais resolvendo as conten-
das através de conciliação que ia de pequenas causas ou de-
mandas até mesmo realizando casamentos. De acordo com 
Dona Dionízia de Holanda, ele sempre foi muito preocupado 
com a educação de seus filhos, filhas e das crianças da Vila. 
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Trazia professoras na garupa de cavalos de Novo Exu e, às 
vezes, até do Crato no Ceará para alfabetizá-los. Professoras 
estas que ficavam longas temporadas hospedadas em sua 
casa. 

João Batista de Souza foi importante homem na his-
tória da Vila Bom Jardim pelas suas contribuições para me-
lhoria da vida das pessoas daquela localidade. A homenagem 
com o seu nome na Escola Mínima Estadual (já demolida) e 
conservada o mesmo nome na Escola do Município de Bo-
docó foi merecida pelos seus esforços dedicados à educa-
ção. Até hoje, existe próximo à Vila Bom Jardim a “mata dos 
Batistas” com a “casa grande dos Batistas”, família que não 
mora mais na comunidade, mas que deixou o seu legado 
para as gerações futuras. 

Ainda hoje pode-se perceber a organização da urba-
nização em torno da capela. Na entrada da vila para quem 
chega da sede do município se encontra a escola Municipal 
João Batista de Souza e uma rua que nos leva a uma praça 
contínua margeada por duas ruas que tem a capela na parte 
central e o cemitério ao fundo.
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Praça Antônio Elói de Farias

Fonte: Acervo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.
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A Vila Bom Jardim que teve sua história intrinseca-
mente relacionada à Religião Católica através da constru-
ção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição teve, durante 
um bom tempo, essa como a única religião presente, pois é 
comum na história colonial o catolicismo estar presente e 
proporcionar o desenvolvimento urbano ao redor de suas 
igrejas. Porém, com o crescimento da vila, a comunicação 
entre as pessoas e o conhecimento de outras religiões trouxe 
novas crenças levando para a comunidade a Igreja Batista, a 
Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. 

A Escola Municipal João Batista de Souza foi um gran-
de ganho para a comunidade, porém não é o único serviço 
público disponível hoje no lugar. Outras conquistas foram 
alcançadas e atualmente, além da escola, a vila também con-
ta com uma Unidade Básica de Saúde, limpeza pública e en-
trega de correspondências via correios.

A Vila Bom Jardim atualmente caracteriza-se pelas ati-
vidades agrícolas e a criação de animais, mas também conta 
com alguns estabelecimentos comerciais como mercadinhos 
e bares, possuindo também serviços públicos. A comunidade 
é tranquila e tem seus momentos de socialização nas festivi-
dades Católicas da Padroeira da Vila, mas também, nos cultos 
das Igrejas Evangélicas, nos momentos festivos promovidos 
pela escola, no flanar na praça. É uma pacata comunidade do 
sertão, do interior do município de Bodocó.

Cacimba Nova

E a nova comunidade não para de crescer
Cava-se uma nova cacimba com água boa para beber

E abandonam o buracão, só querem água mais gostosa
É que a nova cacimba nomeia agora Cacimba Nova

 (Francisca Antônia dos Santos, 2019).
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A comunidade de Cacimba Nova está localizada no 
Município de Bodocó fazendo parte do terceiro distrito jun-
tamente com as Vilas Feitoria e Né Camilo, distando cerca 
de trinta e quatro quilômetros (34 km) da sede municipal.

As terras que hoje são território da comunidade, antes 
da ocupação colonial, eram habitadas pelos povos nativos 
Kariris que eram compostos por diversos grupos e estavam 
presentes em um vasto território dos sertões de Pernambu-
co e do Ceará. A memória coletiva do grupo social que com-
põe o povoado de Cacimba Nova traz a existência de povos 
nativos, como estando presentes no local quando da chegada 
dos colonizadores com a fundação de fazendas e, também, 
marcando seus traços físicos em algumas pessoas do lugar, 
bem como traços culturais. Porém chamando-os de “Caxixi” 
ou “Índios Caxixis”. 

Observa-se, então que, a memória coletiva das pesso-
as do lugar guarda essa presença dos primeiros habitantes 
que foram expulsos ou dizimados através do genocídio ou 
do etnocídio, ou seja, da execução/morte dos índios ou do 
“apagamento da indianidade” (OLIVEIRA, 2017, p. 19) fazen-
do-os esquecer suas crenças, valores e modos de vida para 
adotar aqueles impostos pelos colonizadores. Porém, com o 
passar do tempo a pronúncia foi sendo transformada nesse 
falar, transmitir, guardar e retransmitir a memória fazendo 
com que o termo Kariri fosse lembrado como Caxixi. Deste 
modo, deve-se, então, corrigir esse lapso e voltar a chamá-
-los de Kariris, povos de imensa importância para a história 
local com seus conhecimentos acerca da vegetação, da pro-
dução de utensílios em barro e fibras naturais como caroá, 
cipós, sua presença na língua e em alguns costumes, etc.

Há que se tratar, também, da presença negra através 
de africanos e afrodescendentes que certamente muito con-
tribuiu para o desenvolvimento de técnicas, tecnologias e 
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modos de trabalho que fizeram e fazem parte da história 
local. Pois, se o colonizador branco europeu chegou ao inte-
rior do sertão de Pernambuco muito se deve a atuação dessa 
população. Deve-se aos conhecimentos e ações de negros e 
negras a abertura de estradas e fundação de fazendas, no-
vas técnicas de produção de utensílios em barro e fibras 
naturais, de farinha, criação de gado, uso do couro, etc. Sua 
presença se nota na musicalidade, nas cantigas e danças de 
roda que ocorrem nas farinhadas, por exemplo.

Assim, ao tratarmos da história de nossos lugares, 
estes que compõem o município de Bodocó como Cacimba 
Nova, devemos voltar nosso olhar para os povos nativos e 
africanos que, também, foram atores na construção dessa 
história, da nossa história.

De acordo com as memórias locais, na primeira me-
tade do século XIX, o senhor Antonino foi o primeiro indi-
víduo colonizador a fundar fazenda e a explorar a terra no 
local onde hoje se encontra a comunidade. Após seu estabe-
lecimento outras famílias chegaram e são elencadas como as 
famílias que iniciaram a construção de fazendas ou sítios, 
bem como que deram origem ao aglomerado urbano que for-
ma o povoado de Cacimba Nova e lá algumas residem até a 
atualidade. São as famílias de sobrenome: Antonino, Perei-
ra, Benjamin, Galvão, Clemente, Cosme, Batista e Queiroz.

Essas primeiras famílias que deram origem ao povo-
ado de Cacimba Nova ocuparam parte do território de Ou-
ricuri, mais especificamente do Distrito de São Félix (hoje 
Vila Feitoria). As duas localidades passam a constituir o 
território do município de Bodocó em 1938 quando “Pelo de-
creto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o município de Bo-
docó adquiri o distrito de São Felix do município de Ouricu-
ri” (IBGE-CIDADES, 2019). São Félix passou a se denominar 
Feitoria em 1943 sediando o Terceiro Distrito de Bodocó que 
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conta, também com a Vila Né Camilo e o povoado de Cacim-
ba Nova.

Dedicando-se a agricultura e a criação de alguns ani-
mais, principalmente o gado, as famílias foram desenvol-
vendo uma comunidade que teve a necessidade do acesso a 
água e, para suprir essa necessidade foi perfurado um poço 
de forma artesanal denominado de cacimba, mas que popu-
larizou-se como buracão. As memórias nos contam que esse 
“buracão” acabou nomeando o lugar e dando referências às 
pessoas que lá habitavam. Assim, tinha-se a comunidade do 
buracão. 

Com o crescimento populacional houve a necessidade 
de aumentar a oferta de água, pois a antiga cacimba, o bu-
racão, não estava mais sendo suficiente para abastecer as 
famílias da comunidade. Assim, foi escavada uma nova ca-
cimba que se tornou a preferida pela qualidade de sua água 
e as pessoas só queriam a água da cacimba nova. Esse fato 
renomeou a comunidade que deixou de ser “Comunidade do 
Buracão” e passou a ser Comunidade de Cacimba Nova como 
é chamada até a atualidade.

A comunidade de Cacimba Nova tem sua economia 
historicamente marcada pelo exercício da agricultura, da 
pecuária, da produção de farinha e do comércio do fruto 
dessas atividades produtivas. A professora Maria Andréia 
Alves Feitosa que vive há dezenove anos na comunidade, 
realiza trabalho docente na escola local (Escola Municipal 
Antônio Custódio) e desenvolve trabalhos de pesquisa sobre 
a história do povoado para projetos escolares, traz algumas 
informações sobre essas caraterísticas econômicas quando 
coloca que: “As atividades eram a agricultura e pecuária. 
Plantavam, o pessoal plantava, colhia e, também, trabalhava 
com a questão do gado, da criação. O Gado para uso do leite. 
Havia o consumo e a venda do leite” (09/08/2019).
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Entre os produtos oriundos da agricultura estavam: 
milho, arroz, feijão, algodão, mamona, andú, fava e, quem ti-
nha terreno na serra, também cultivava mandioca para a fa-
bricação da farinha e da goma. Além dos produtos agrícolas 
havia também a pecuária que, de acordo com as memórias 
consultadas, servia mais como complemento da despensa e 
da renda familiares, ou seja, a criação de gado não se sobre-
punha às atividades agrícolas ficando como coadjuvante na 
economia com a produção de leite para consumo próprio in 
natura ou em forma de queijo, mas também para uma pe-
quena comercialização.

Há ainda que pontuar a existência de diversas outras 
atividades que também foram desenvolvidas, porém com 
menor expressividade econômica, como o cultivo e a pro-
dução de fumo de rolo, a atividade de fiar com o algodão, 
a construção de casas, a produção de potes de barro que, 
ainda hoje, ocorre na comunidade sendo uma atividade de 
imensa importância numa época em que o pote era o reser-
vatório de água para uso doméstico, ou seja, era o recipiente 
de armazenar água para beber, cozinhar, lavar a louça, etc. 
Dona Maria Joaquina Mendes de setenta e um anos, natu-
ral da comunidade, coloca que lembra que sempre “existiu 
mulher que fazia pote. Panela não, porque o barro daqui não 
presta” (09/08/2019).

O cultivo de mandioca e a produção de farinha nas 
farinhadas são atividades que também marcam a comuni-
dade, pois como lembra Dona Maria Joaquina Mendes “às 
vezes a gente passava dois meses fazendo farinhada [...]. Iam 
outras pessoas daqui trabalhar na farinhada de pai. Elas iam 
passavam a semana trabalhando na serra e o final de sema-
na aqui” (09/08/2019). O comércio da farinha era lucrativo e 
realizado em grosso onde as sacas do produto eram destina-
das para Ipubi, Bodocó e até o Crato no Estado do Ceará.
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Outra atividade que movimentava bastante a economia 
local era o comércio dos produtos oriundos da agricultura. 
Estes eram vendidos em grosso em armazéns ou transpor-
tados para serem vendidos em outros lugares. Era comum 
haver um agricultor que também comprava a produção de 
outros agricultores e colocava em seu armazém para comer-
cializar. Vendia geralmente para algum comerciante de outra 
localidade que vinha até a comunidade buscar a mercadoria 
que seria revendida em armazéns ou feiras de outros lugares:

Tanto nós vendia parte do que produzia como com-
prava também e vendia pra fora. Meu marido tinha 
armazém. Ele guardava aqui junto com os nossos que 
ele vendia pra fora que ele também comprava. Comér-
cio tinha, vinha gente de Ipubi... Sebastião Deodato 
vinha, ele tinha um armazém lá, vinha, comprava e 
levava tudo (Maria Joaquina Mendes, 09/08/2019).

Havia também comércio de venda em varejo, as cha-
madas bodegas onde se encontrava produtos diversos como 
fumo, café, açúcar, sal, arroz, farinha, bolacha, etc. Dona 
Maria Joaquina Mendes e seu esposo, além do armazém, 
possuíam “uma venda aqui de vender café, arroz, bolacha... 
tudo. Do lado do armazém, Justamente aqui, dessa esquina 
pra cá” (09/08/2019). 

Assim, observa-se que a produção agrícola não servia 
somente para subsistência, mas, também, para abastecer 
um comércio que teve início no formato de feira, mas que 
funcionou mesmo em forma de armazém. Sobre essa feira 
as memórias contam de uma “casa de feira” que funcionava 
onde hoje funciona a creche municipal da comunidade. A 
professora Francisca Antônia dos Santos, natural e  docente 
da escola da comunidade, conta a partir das memórias 
transmitidas por seus avós e seus pais que:
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Antigamente eles comentavam que tinha ali onde 
hoje é a localização da creche aqui, as memórias mais 
antigas é que eles tinham de fato uma casa que cha-
mava casa de feira. Então a maioria das pessoas que 
trabalhavam com roça eles colocavam os produtos lá 
[...] Lá era um espaço aberto para os comerciantes 
venderem justamente essas coisas: feijão, farinha, 
milho (Francisca Antônia dos Santos, 09/08/2019).

Não se sabe ao certo quando essa feira começou e ter-
minou, mas podemos mensurar um período de término por 
volta dos anos de 1950 e 1960, a partir da fala de Dona Ma-
ria Joaquina Mendes quando ela coloca que no período em 
que ainda ocorria feira ela era criança e que quando ela ti-
nha doze anos a feira tinha acabado: “No tempo da feira era 
criança. As pessoas vendiam as coisas de pouco aí na casa de 
feira, chamava-se casa de feira, depois acabou. Eu tinha 12 
anos, já tinha acabado” (09/08/2019).

Segundo as memórias locais na rua em frente a praça 
São José Operário, da imagem abaixo, estavam localizados: 1 
– a casa de feira onde hoje é a creche Maria Torres de Siquei-
ra; 2 – armazém de estocagem e comercialização dos produ-
tos locais; 3 – comércio varejista, popularmente chamado de 
bodega. Observando que casa de feira não foi contemporâ-
nea dos outros estabelecimentos comerciais aqui citados.

 

 

Fonte: arquivo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.
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A comunidade do povoado de Cacimba Nova tem uma 
estreita relação histórica com a Igreja Católica. Conta-se 
através das memórias que a primeira igreja foi edificada em 
1908 em homenagem a São Luiz de Gonzaga, pois este era 
o seu padroeiro. Porém, no ano de 1983 foi construída uma 
nova igreja e houve, além da mudança de prédio, a mudança 
de padroeiro que passou a ser São José.

Sob o incentivo do Padre Luiz Leite houve a ampliação 
e o melhoramento dos festejos ao padroeiro e a construção 
do primeiro cemitério a partir de 1980. Esses festejos atraí-
am pessoas de várias localidades sendo abertos pelas dan-
ças de São Gonçalo, depois ocorriam as novenas e missas, 
encerrava-se com leilões, música e dança.

A Igreja de São José localiza-se em frente à praça cen-
tral do povoado, e tem o cemitério local ao fundo. Nas imagens 
abaixo pode-se observar a Igreja e a Praça São José Operário.

Igreja de São José Operário, Povoado de Cacimba Nova

Fonte: Arquivo pessoal profa. Alexsandra Oliveira.
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Praça São José Operário

Fonte: Arquivo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira

 A comunidade gosta de frisar que havia uma preocu-
pação em relação a educação escolar e, nesse sentido, a pri-
meira professora da comunidade que dava aulas em domicí-
lio foi Dona Biluca. No desenvolvimento da educação local no 
ano de 1978 foi construída a Escola Municipal Antônio Cus-
tódio que teve como primeira professora a senhora Verônica 
Bezerra Maciel que lecionava com turmas multisseriadas. E, 
no ano de 1998 a escola se estrutura como funciona até os 
dias atuais, ou seja, atendendo ao Ensino Fundamental I e II.

 Tendo como referência um histórico da comunidade 
produzido pela equipe da Escola Municipal Antônio Custó-
dio com base em pesquisa realizada em 2010 para um pro-
jeto escolar, a professora Francisca Antônia dos Santos, em 
2019, escreveu e musicou uns versos que cantam e contam 
um pouco da história do povoado de Cacimba Nova. Em seus 
versos coloca que:

Por volta de 1832
Em uma terra habitada por índios Caxixis
Surge, então o homem branco e toma posse
E expulsa seus nativos dali

Antonino é o primeiro a explorar
Chega também as primeiras famílias
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E Antonino vai embora sem deixar
Qualquer pista ou descendência

As famílias habitantes da nova terra até então
São Benjamins, Pereiras e Galvão
Gomes, Batistas, Queirós e Clementes
Alguns residem por aqui até o presente.

E com o aumento da pequena população
Cava-se uma cacimba e a chamam de Buracão
É por este nome que se torna reconhecida
A nova comunidade que aos poucos surgia

E para mexer com a fé do povo
A primeira igreja se constrói em 1908
Tem como Padroeira o São Luiz Gonzaga
Embora evoluindo, muita coisa ainda falta.

Com o crescimento chegaram novos moradores
Que demarcam suas terras, porém são doadores
De um novo espaço para construção de uma nova igreja
E tudo vai mudando conforme o povo deseja

Mas, é só em 1983
Que se constrói a atual igreja, e pela última vez
Também mudou o padroeiro para o São José
Que até hoje é festejado com amor e fé

E por muito tempo esteve sob os cuidados de Dona Irene
Que partiu há pouco tempo, recentemente
E por 22 anos Francisco Ribeiro
Coordenou a mesma Igreja entre companheiros

E a nova comunidade não para de crescer
Cava-se uma nova cacimba com água boa para beber
E abandonam o buracão, só querem água mais gostosa
É que a nova cacimba nomeia agora Cacimba Nova
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É evidente a evolução e não para por aqui
O padre Luiz Leite é o primeiro a contribuir
Com os festejos de São José, novenas e São Gonçalos
E leilões para ajudar os padres que vinham a cavalo.

Através do Padre Luiz é construído o primeiro cemitério
Não se sabe a data exata, o que torna um mistério
Em 1980, as primeiras casas de alvenaria
Gonçalos, Domingos e Nastácios, Clementes, Vicentes
São as primeiras famílias

Com tanto crescimento, o problema é o analfabetismo
Alfabetizada pelo Padre Pedro, Dona Biluca ensina até Ca-
tecismo
E começa a trabalhar, dando aula particular
E torna-se reconhecida, como a primeira professora da vila

Em 1978é mais progresso em Cacimba Nova
É neste ano que é construída a nossa pequena escola
E Verônica Bezerra primeira professora a lecionar
E Antônio Sebastião é o primeiro vereador do lugar

Já em 1998 a escola é ampliada
Tem sua primeira diretora, Rosiene Rosena de Lima
Já tem posto de saúde, telefônico e uma creche
Energia e saneamento, calçamentos também recebe

Observando a nossa história, até fazemos uma viagem
E a Edileuza Galvão é a primeira na Enfermagem
Quase 200 famílias a Cacimba Nova tem atualmente
650 habitantes aproximadamente

E a história continua
Escrevendo bem o nosso presente,
O Criador acima de tudo
E com Jesus em nossa mente,
Presente à nossa frente.
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Como colocado nos versos acima a vila recebeu diver-
sos outros serviços e benfeitorias como a ampliação da es-
cola, o calçamento, saneamento básico, assistência à saúde 
com uma Unidade Básica de Saúde, creche, etc. Ainda há um 
envolvimento com as festividades de padroeiro que reúnem 
as pessoas para os novenários e, também, para a festa social, 
mas há também, atualmente, outras religiões que envolvem 
as pessoas em momentos de socialização e fé. São elas: Pres-
biteriana do Brasil, Assembleia de Deus, Adventista do Séti-
mo Dia e Igreja Presbiteriana Renovada.

Em consulta ao Projeto Político Pedagógico da Esco-
la encontram-se informações sobre a educação na vila que 
através do poder público municipal teve início no ano de 
1978, porém o seu registro só foi oficializado em 1983 com o 
nome Escola Municipal Antônio Custódio que traz o nome 
de um senhor influente na comunidade e fez a doação do 
terreno para a construção da unidade escolar. Dessa forma 
procedeu-se a construção do prédio escolar e ao registrar 
a instituição foi dado o nome de Antônio Custódio em uma 
homenagem póstuma e agradecimento pela doação que 
possibilitou a existência da escola no povoado que é um 
centro que irradia a cultura e o saber, trabalhando os conte-
údos determinados no currículo escolar, como também os 
saberes e as manifestações populares que existem na comu-
nidade. Certamente, essa instituição de ensino deve fazer 
parte da vida da comunidade, bem como do orgulho de ser 
do lugar. 

Feitoria

A Vila Feitoria está localizada no Município de Bodo-
có, ao sopé da Serra do Araripe. Compõe o Terceiro Distrito 
juntamente com a comunidade de Cacimba Nova e a Vila Né 
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Camilo, distando cerca de quarenta e três quilômetros (43 
km) da sede municipal.

Não podemos deixar de mencionar nessa história a 
presença dos povos originários, ou seja, dos povos indígenas 
que habitavam o território antes da chegada dos coloniza-
dores. É necessário compreender que o território que cha-
mamos Região do Araripe foi habitado por populações de 
índios Kariris e Tupinambás que desenvolveram suas socie-
dades coletoras e caçadores, mas também sedentárias onde 
cultivavam alimentos em roças em meio a vegetação natu-
ral, desenvolveram produção em cerâmica e deixaram uma 
gama de conhecimentos e artefatos culturais como herança 
presente no cotidiano de muitas pessoas ainda nos dias de 
hoje (OLIVEIRA, 2017; ALBUQUERQUE; LUCENA, 1991).

É preciso considerar, também, a atuação do colono 
negro na colonização do sertão nordestino. Não se pode 
esquecer que africanos e afrodescendentes aplicaram seus 
conhecimentos, técnicas e tecnologias nos mais diversos 
trabalhos que desenvolveram na ação colonizadora em-
preendida por portugueses nessas terras. Assim, muito da 
herança cultural que caracteriza o sertão e o ser sertanejo 
provém de ações e transformações oriundas do trabalho de 
africanos e afrodescendentes. A cultura do couro e do gado, 
a figura do vaqueiro, por exemplo, que tanto marcam a his-
tória, a memória e as tradições culturais do sertão.

Dessa forma, é importante compreender que na cons-
trução histórica dessa terra e do que nela existiu e existe 
há a presença de diversos atores sociais que não somente o 
branco colonizador. Perceber a participação de todos esses 
atores e visibilizá-la é perceber a história de forma diversa 
como a realidade se apresentou e se apresenta.

O povoamento colonial do território que compõe a 
Vila Feitoria foi realizado através da fundação de fazendas 
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onde se trabalhava com a agricultura e a pecuária, bem 
como se desenvolveu produção artesanal, plantio de man-
dioca e fabricação de farinha. Esse território era rico e fértil 
possibilitando a circulação de pessoas e o desenvolvimento 
de comércio em feira.

Não há como definir uma data para a fundação ou for-
mação de um aglomerado urbano, visto que muito se perdeu 
no tempo e na memória. Porém, pode-se mesurar um perí-
odo, pois a fundação do Cartório local data de 10 de outubro 
de 1917, ou seja, 102 anos. Neste caso há mais de cem anos 
há a organização de pessoas em torno das diversas ativida-
des proporcionadas pela agricultura e pela pecuária nessa 
localidade que, antes de se chamar Feitoria, era identifica-
da como São Félix e pertencia ao território de Ouricuri até 
o ano de 1938 quando “Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 
09-12-1938, o município de Bodocó adquiri o distrito de São 
Felix do município de Ouricuri” (IBGE-CIDADES, 2019).

Na região havia dois grupos de pessoas que disputa-
vam a feira semanal que era catalizadora de mercadorias, 
pessoas, recursos e status político, econômico, jurídico e 
administrativo. Assim, em São Félix (atual Feitoria) o senhor 
Maximino liderava a comunidade e mobilizava as pessoas 
para que a feira fosse realizada em seu lugar. Já no Brejo de 
Santo Antônio, lugar próspero com engenho de rapadura, 
terra que possibilitava muitas culturas e possuindo muitos 
habitantes a Família Félix movimentava a sua comunidade 
no intuito de manter a feira em seu povoado.

Assim, a Vila Feitoria, em seus primórdios  chamava-se 
São Félix, tinha seu centro populacional de maior número 
de habitantes e com maior produtividade na comunidade 
de Brejo de Santo Antônio que, por ter acesso prejudicado 
durante o período chuvoso e, certamente, pela força das 
pessoas da comunidade de São Félix perde a feira semanal. 
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Quem nos conta essa história é a senhora Maria Salvani de 
Souza, designada Escrevente Substituta do Cartório de Fei-
toria, conhecedora de muitas histórias do lugar e estudiosa 
dos inúmeros documentos antigos que o Cartório Guarda e 
contam muito da história da localidade. Em suas palavras 
coloca que: 

Aqui foi toda uma confusão antes de implantarem a 
feira, ou seja, a vila aqui [em Feitoria]. Porque uma fa-
mília que era a família Félix queria que fosse no Brejo 
de Santo Antônio e outro senhor que morava aqui, 
uma família que tinha aqui, um senhor Maximino, 
um povo antigo que morava aqui no passado queria 
que fosse aqui porque era mais viável a passagem pra 
Bodocó e tal. E quando chovia não dava passagem em 
um local no Brejo, não sei qual, mas não dava passa-
gem. Eles [família Félix] queriam que fosse no Brejo 
[de Santo Antônio] porque o Brejo era muito rico, 
era uma cultura muito rica: tinha canaviais, tinha 
engenhos, aviamentos, era populoso, morava muita 
gente e queriam que fosse lá. Por força dessas famí-
lias [Félix e do senhor Maximino] houve divergência 
entre eles e aí findaram trazendo outras pessoas para 
optarem e deu certo ficar aqui [em Feitoria] (Maria 
Salvani de Souza, 09/08/2019).

Observa-se então que a feira e a sede da vila de São Fé-
lix passaram da comunidade do Brejo de Santo Antônio para 
onde hoje se localiza a sede da Vila Feitoria e que seu nome 
inicial fazia referência à família Félix que habitava em Brejo 
de Santo Antônio, fato que motivou a mudança do nome do 
lugar que “Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o 
distrito de São Felix passou a denominar-se Feitoria” (IBGE-
-CIDADES, 2019), com a iniciativa de um senhor chamado 
João Gonçalo.
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 Assim, sabe-se que quando a vila foi fundada:

Era São Félix. Quando João Gonçalo começou a tra-
balhar no cartório ele foi quem tirou esse nome São 
Félix e colocou o nome Feitoria [...]. Aí ele [João Gon-
çalo, dizia]: – que conversa de Félix, eles não moram 
aqui, moram pra lá. Vamos colocar um nome boni-
to aqui: Feitoria! Aqui vai tudo se fazer! Ah, vão ver 
como aqui vai crescer! Isso deve ter sido dos anos 
quarenta [1940] pra cá (Maria Salvani de Souza, 
09/08/2019).

A previsão feita pelo senhor João Gonçalo foi bem su-
cedida por muito tempo, pois a mudança do nome ocorreu 
em 1943 e já em 1947 quando o Senhor Altino dos Santos da 
Silva chegou, aos vinte e dois anos de idade, para morar na 
Vila Feitoria havia muita prosperidade marcada pela feira 
que semanalmente era realizada no lugar. Feira grande com 
vários produtos originários de Feitoria e, também, vindos de 
outros lugares que atraíam pessoas das mais diversas locali-
dades. Fato que possibilitou o crescimento urbano e popu-
lacional da vila, mas, principalmente, deixou marcas muito 
fortes na lembrança de um período de muita prosperidade:

Aqui já foi bom, já foi bom![...] Olhe isso aqui tinha 
feira. Aqui cansou de matar vinte bois aqui, fora os 
porcos, sabe? Olhe isso aqui era uma grande feira aí. 
Quando era de tardezinha já não tinha mais nada. 
Tinha feijão, tudo! A feira completa! Vinha gente 
do Bodocó, de todo canto. [...] A feira aqui era gran-
de, grande, grande mesmo! [O que vendia na feira] 
era produzido aqui e também vinha de fora. A maio-
ria era produzida aqui mesmo... Era farinha, feijão, 
andú, fava... Tinha muita coisa, mas o principal era a 
farinha (Altino dos Santos da Silva, 09/08/2019).
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A partir das memórias percebe-se como a feira da 
Vila Feitoria era grande e diversa. Nela se comercializava a 
produção local originária da agricultura (feijão, milho, ma-
mona, etc.), do trabalho nos aviamentos (farinha, goma), da 
pecuária (venda do gado, da carne, do leite e seus derivados), 
dos mais diversos artesanatos em couro, barro ou fibras ve-
getais (selas, arreios, potes, panelas, arupembas, cestarias, 
etc.). Havia ainda ferreiros e comércios fixos chamados bo-
degas, bem como padaria e os cafés (lugares onde as pessoas 
que iam para a feira paravam para comer).

A vila tinha sua vida envolta da feira e do movimen-
to que ela trazia, na qual contava com um comércio fixo e, 
também por encomenda como das mulheres costureiras e 
bordadeiras que encantavam com seus trabalhos. 

Seu Olavo fazia aqui gibão, perneira, selote, sapato 
de couro [...] Ele fazia e vendia. Vendia aqui mesmo, 
às vezes levava pra fora [...] Eu era moleque na época, 
mas eu me lembro de chegar lá e ele estar negociando 
uma coisa que brinca Reisado. Como é que chama... 
fazendo de couro... Era o Jaraguá! [...] Na época dos 
anos sessenta (1960), setenta (1970) (José Esperidião 
de Sousa, 09/08/2019).

Tinha um velho aqui que fazia arupemba. Ele era Jo-
aquinzinho. Fazia pra vender na feira. Ele ia lá pro 
Brejo e tirava as tabocas, né? E fazia as talas e fazia 
arupemba. Outro fazia caçoá. Sabe o que é caçoá? 
Aquele jacazinho de sipó (Altino dos Santos da Silva, 
09/08/2019).

Mãe dizia que até caçoá ela fez, mãe. Ela disse que 
fazia caçoá, ela mais o pai dela. Descia da serra pra 
vender aqui na feira, caçoá (José Esperidião de Sou-
sa, 09/08/2019).
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Aqui tinha uma senhora [...] ela fazia um trabalho. 
Ela ia no mato, a gente ia atrás, menino é bicho curio-
so danado pra ver. Ela ia atrás daqueles pés de man-
dacaru, aí ela ia com a faca cortava aqueles espinhos 
e botava numa vasilha e trazia pra casa. Eu queria 
que você visse o trabalho, a renda que ela fazia com 
aqueles espinhos, que coisa linda! (Maria Salvani de 
Souza, 09/08/2019).

Os depoimentos nos levam a entender que a vila cres-
ceu e se desenvolveu em volta do comércio da feira. No lugar 
onde se realizava a feira foi reunindo comércio fixo e possibi-
litando a construção de casas de alvenaria ao redor da praça 
de baixo como chamam as pessoas de Feitoria a praça onde 
ocorria a comercialização. Assim, ao redor foram sendo edi-
ficados os primeiros prédios de alvenaria conforme o comér-
cio ia indicando o melhor lugar e seu melhor  aproveitamento.

 Dessa forma nota-se que:

Aqui se originou ao redor do comércio. Essa casa 
[casa onde ocorreu a entrevista e sua mãe mora 
atualmente em frente à praça onde antes ocorria 
a feira] é uma das primeiras casas daqui. Essa casa 
era uma casa que vendia rapadura meio mundo de 
coisa [...] Todas essas primeiras casas foram nessa 
praça ao redor do comércio (Maria Salvani de Souza, 
09/08/2019).

Pode-se observar como a vila era rica de movimento, 
produtividade, comércio e arte. Porém, nem tudo o que era 
produzido no lugar era vendido na feira local. Havia o trans-
porte de mercadorias de Feitoria para Araripina, Bodocó 
e até a cidade de Crato no estado do Ceará. A farinha, por 
exemplo, era comercializada na vila e levada, no início, em 
comboios de animais, depois em caminhões, para Bodocó e 
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Crato; o feijão mulatinho para Araripina; a mamona e o algo-
dão eram transportados para Araripina e, principalmente, 
para Bodocó durante o funcionamento da Indústria e Co-
mércio Lócio S/A (INCOL) entre os anos de 1930 e 1982.

A farinha era o que dava mais dinheiro, vendia pro 
Crato. Fazia Farinha e levava mais pro Crato. Outra 
coisa que dava prestígio aqui era mamona, milho, 
feijão mulatinho. O feijão mulatinho aqui a gente 
vendia pra Araripina [E a mamona?] Era pro Bodocó 
e pra Araripina também (Altino dos Santos da Silva, 
09/08/2019).

A INCOL teve grande importância econômica para o 
município de Bodocó, pois além de gerar empregos e impos-
tos para o município também movimentou a produção agrí-
cola. A maior parte das produções de mamona e algodão de 
Feitoria tinha destino certo durante os anos de 1930 e 1982. 
Estas eram levadas para a INCOL na sede municipal.

Aqui ó a fonte de escoamento era pra Bodocó porque 
tinha a indústria dos Lócio, né? Aí, lá onde é o car-
tório hoje era um prédio grande separado ao meio aí 
eram dois locais de compra, dois armazéns. Mamo-
na, milho e algodão. Aí tinha um senhor aqui chama-
do seu João Leôncio, que era pai de Valdeci Leôncio, 
era quem comprava, fazia essas comparas e escoava. 
Os caminhões levavam pra Bodocó. Depois de muito 
tempo já que acabou a indústria, aí pronto o pessoal 
deixou de plantar algodão ficou só com o milho e fei-
jão e já escoava pra Araripina e Ipubi (Maria Salvani 
de Souza, 09/08/2019).

Nota-se que a INCOL foi de grande importância, tam-
bém, para a Vila Feitoria movimentando a produção agríco-
la e o comércio. 



ALEXSANDRA FLÁVIA BEZERRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA

84

Uma atividade citada anteriormente, mas que me-
rece maior destaque pela importância na comunidade que 
marcou a história do lugar dá protagonismo às mulheres 
que desenvolviam a arte da costura e da arte com tecido de 
maneira primorosa. O senhor Antônio Serafim de Sousa 
(09/08/2019), conta que havia muitas costureiras, mesmo 
porque na época não se costumava ter disponível no comér-
cio roupas prontas, mas sim tecidos. E, em sua fala, aponta 
que o comércio de tecidos na vila era muito bom e movimen-
tava economicamente a sede do município uma vez que era 
de lá que traziam essa mercadoria para ser comercializada.

A Senhora Maria Salvani de Souza (09/08/2019) tam-
bém colocou com entusiasmo a qualidade da costura local, 
enfatizando o trabalho de sua mãe, Maria Antônia da Silva 
que era modista costurando para noivas e produzindo rosas 
para enfeitar roupas, entre outras coisas. Relatou que a cos-
tura atraía pessoas de outras localidades para encomendar e 
comprar roupas e acessórios às costureiras da vila, pois não 
era somente roupa que essas artesãs faziam, também produ-
ziam rosas, rendas, grinaldas, etc. Havia um movimentado 
mercado de moda na vila alimentado pelos tecidos levados 
pelos comerciantes de Bodocó, como o senhor Adelmir, a se-
nhora Veninha, o senhor José Roberto conhecidos e citados 
pelos entrevistados.

Aqui pra tecido e costura era bom de mais. [...] Ti-
nha muita costureira. Nesse tempo era bom. [...] O 
comércio pelo menos nessa parte de tecido vinha de 
Bodocó, todinha. Aqui não tinha. Adelmir e Veninha, 
pessoas boas, vendiam tecido (Antônio Serafim de 
Sousa, 09/08/2019).
Todas as noivas que casavam aqui antigamente era 
ela (Dona Santa) que fazia as roupas e as grinaldas. E 
tinha também um ofício muito ruim. Que era quando 
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o povo morria ela era quem fazia as roupas dos anjos. 
Ela faz rosas! Olhe teve um período aqui nos anos 70 
(1970) que o povo usava muito rosas em roupa. Ela fa-
zia, oxe! Vinha gente de fora e tudo. Ela fazia aquelas 
rosas lindas que colocavam nas roupas (Maria Salva-
ni de Souza, 09/08/2019). 
Era dona Maria Marques que fazia [renda]. Eu can-
sei de ver ela fazer lá com umas macaubinhas assim 
fazendo aquelas coisas... Era renda de bilro. Era ren-
deira. Tinha muita rendeira aqui (José Esperidião de 
Souza, 09/08/2019).

Na década de 1980 a feira veio sofrendo algumas difi-
culdades e o comércio, tão movimentado e lucrativo, foi per-
dendo o vigor. Repetidas secas e episódios de assassinatos 
que ocorreram durante a feira foram afastando comprado-
res e os comerciantes foram buscar espaços mais movimen-
tos para levarem suas mercadorias. 

Essa feira a consequência que levou a acabar foi vio-
lência, foram violências que houve aqui. Houve uma 
época, nos anos 80 (1980) mesmo, foi o pior período 
daqui. [...] mataram um rapaz (na praça) e na outra 
semana mataram um rapaz na feira da farinha [...] 
Ali também, matam um senhor vendendo farinha, 
na outra feira mataram esse homem que fazia essas 
peneiras [...] Ai isso tudo era perto um do outro e o 
povo foi ficando com medo. Aquelas bancas que vi-
nha de Araripina e Trindade foram deixando de vir 
e aí nasceu Serrolândia e ai acabou de encerrar tudo 
(Maria Salvani de Souza, 09/08/2019).

Com o fim da feira a vila foi perdendo o movimento e a 
força econômica, muitos hoje vivem da agricultura e da cria-
ção de animais, periodicamente há ainda a produção de fa-
rinha, mas não na quantidade de antes, e do serviço público.
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Todavia, a vila tem uma movimentação histórica rela-
cionada aos festejos de Santo Antônio que ocorriam e con-
tinuam ocorrendo anualmente na igreja que fica localizada 
em uma das praças da vila, pois a urbanização do lugar mar-
ca visivelmente dois lugares: o primeiro em volta da praça 
onde acontecia o comércio de feira e havia diversas lojas, 
bodegas e armazéns; e o segundo em volta da praça da Igreja 
de Santo Antônio. Esta, segundo Dona Maria Antônia da Sil-
va, data dos anos 1930 e, desde então, acolhe as atividades da 
religião Católica e sedia os festejos que, tradicionalmente, é 
ponto de encontro, religiosidade, sociabilidade e diversão.

Atualmente, não encontramos mais as atividades co-
merciais e o movimento que os depoentes retrataram com 
saudosismo e desejo de que tudo retornasse. Mas, como 
colocado anteriormente, é possível perceber as mascas das 
atividades comercial e religiosa na organização urbana do 
lugar.

Igreja de Santo Antônio, Vila Feitoria

Fonte: Acervo pessoal profa. Alexsandra Oliveira
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Praça em frente à Igreja de Santo Antônio

Fonte: Acervo pessoal profa. Alexsandra Oliveira.

Praça onde ocorria a feira

Fonte: Acervo pessoal profa. Alexsandra Oliveira.
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Ao longo de sua existência a vila foi recebendo alguns 
serviços públicos e atualmente conta com a escola Munici-
pal Eça de Queiroz, uma Unidade de Saúde da Família, ser-
viço de limpeza pública, entrega de cartas e encomendas 
via Correios. Há também outras religiões, pois nota-se que a 
religião Católica Apostólica Romana foi massivamente pre-
sente no território colonial mantendo-se quase como única 
religião por muito tempo, entretanto, aos poucos outras re-
ligiões foram conquistando fiéis e se estabelecendo na vila. 
Assim, além da religião Católica há também a Adventista do 
Sétimo Dia, a Assembleia de Deus e a Presbiteriana, segun-
do se pôde observar durante a pesquisa. 

A vila conta também com alguns serviços públicos 
como a Unidade Básica de Saúde, a limpeza pública e a Es-
cola Municipal Eça de Queiroz que, segundo informações 
cedidas pela atual equipe gestora, foi construída em terreno 
doado pela família Queiroz. De início funcionava um grupo 
escolar que depois foi sendo reestruturado e batizado pelo 
nome de Escola Municipal Eça de Queiroz em 1991. Porém, 
não se sabe ao certo a motivação que levou a batizar a escola 
com o nome desse escritor, há a hipótese de que seria para 
homenagear a família que doou o terreno.

A portaria de funcionamento da escola foi publica-
da em Diário Oficial em três de abril de 1991, no entanto as 
primeiras turmas registradas como Escola Municipal Eça 
de Queiroz datam de 1990 com turmas de primeira à quinta 
séries do Ensino Fundamental como constam em Atas que 
estão arquivadas na própria escola e assinada pela então 
gestora Maria do Socorro Alves de Medeiros que exerceu o 
cargo até o ano de 1992.

De 1993 até o ano de 1997 a escola foi gerida pelo pro-
fessor Sizernando Moreno Bezerra, o popular Sizuca. Nesse 
período foi implantado o Ensino Fundamental II com tur-
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mas de quinta à oitava séries. A tão sonhada oitava série e 
festa de conclusão.

As pessoas da escola destacam também a gestão de Val-
demar Pereira Aureliano que, no ano de 2005, teve o cuidado 
de arborizar a escola com árvores nativas como o umbuzeiro.

As árvores são bem cuidadas até os dias atuais e as fes-
tas de conclusão são planejadas, sonhadas e esperadas pe-
los/as estudantes e comunidade em geral. A Escola Munici-
pal Eça de Queiroz é um patrimônio da comunidade que leva 
conhecimentos, socialização e alegria para a Vila Feitoria.

Né Camilo

A mais nova localidade do município de Bodocó, dista 
da sede por volta de 54 quilômetros, é a Vila Né Camilo que 
historicamente pertencia ao município de Exu e, em 2004 
foi adicionado ao território bodocoense fazendo parte do 
Terceiro Distrito juntamente com as Vilas de Cacimba Nova 
e Feitoria.

Localizada no alto da Chapada do Araripe a comuni-
dade é marcada pelo plantio da mandioca e a produção de 
seus derivados em Aviamentos ou Casas de Farinha como 
são chamadas as fábricas onde se transformam a mandio-
ca em farinha, goma, puba, beiju. Essa é uma atividade que 
nos remete aos povos originários que, antes da chegada dos 
colonizadores cultivavam a raiz e produziam farinha para a 
sua alimentação. 

Porém, a técnica aplicada pelos nativos é bem dife-
rente daquela aplicada nos aviamentos que foram introdu-
zidos no sertão a partir da colonização. Esta é uma técnica 
que traz tecnologias de povos africanos utilizadas no traba-
lho de negros e negras que adentraram nessas terras para 
a empreitada de abrir caminhos e fundar fazendas. Assim, 
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temos uma atividade originalmente nativa com a aplicação 
de técnicas e tecnologias dos africanos que, através de seu 
trabalho, transformaram a prática da produção de farinha 
de mandioca. 

Não podemos esquecer que a aplicabilidade de lei e da 
lógica organizacional da colonização, bem como a posse de 
terras estava nas mãos dos colonos europeus, portugueses. 
Portanto, as comunidades do nosso sertão trazem marcas da 
cultura dos povos originários, dos africanos e portugueses. 
Nesse ínterim, temos a mandioca e a produção de farinha 
originalmente nativa, a técnica de produção africana. Os co-
nhecimentos de plantas e seu uso advindos desses dois po-
vos, a relação da reza com a cura de doenças, o respeito ao 
meio ambiente e a sua conservação, etc.; a lógica da explora-
ção da terra e do trabalho, bem como das relações sociais e da 
religiosidade dos portugueses. A língua oficial portuguesa, 
mas com uma grande influência das línguas dos povos origi-
nários e africanos. Enfim, falamos de uma sociedade plural 
que deve reconhecer e valorizar a sua pluralidade cultural.

Para contar a história da Vila Né Camilo contamos 
com o apoio da senhora Luciene Barbosa Alves Silva, atual 
Gestora da Escola Municipal Antônio Clementino Costa, e 
do senhor Arley Anderson Alves e Silva, professor de Histó-
ria da mesma escola. Ambos levantaram dados da história 
local e realizaram entrevista com o Senhor Augusto Miguel 
da Silva um senhor que figura entre os fundadores do lugar 
e tem muito o que contar sobre a Vila.

Assim, no início do século XX “o dono dessas terras 
era João Bacurau. Era do Crato” (Augusto Miguel da Silva, 
04/06/2019). O senhor João Bacurau do município de Crato, 
Ceará, possuía as terras, mas não as ocupava, deste modo 
sob a sua propriedade não se formou povoado tão pouco a 
vila. Foi somente por volta de 1920 que a família Camilo che-
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gou no lugar e passou a ocupar, a plantar mandioca, produ-
zir farinha e a povoar a localidade.

O senhor Augusto Miguel da Silva conta que “os Cami-
los foram os primeiros a chegarem aqui”, pois ao saírem de 
Alagoas “eles chegavam em Juazeiro [do Norte no Ceará] e 
Padre Cícero mandava eles pra cá” (04/06/2019). Porém, a 
família do senhor Augusto morava no Sítio Olho D’Água e o 
primeiro a chegar e povoar o território onde hoje é a vila “Foi 
Né Camilo, Manoel Camilo da Silva, meu irmão” (Augusto 
Miguel da Silva, 04/06/2019).

Nos idos de 1920 o senhor Manoel Camilo da Silva ad-
quiriu terras do senhor João Bacurau, construiu sua casa e 
iniciou o plantio de mandioca e a produção da farinha, tam-
bém criação de animais. Trouxe consigo a família e alguns 
empregados, entre eles o seu encarregado, ou seja, um fun-
cionário responsável organização do trabalho na proprieda-
de de seu patrão, chamado de Seu Filintro. 

A primeira morada do local onde hoje é a Vila foi cons-
truída na propriedade do senhor Manoel Camilo da Silva 
para abrigar o seu encarregado, e a segunda foi edificada 
pelo senhor Antônio Clementino Costa que teria recebido 
um pedaço de terras do senhor João Bacurau. Antônio Cle-
mentino construiu um pequeno comércio denominado na 
região de bodega e ficava bem à beira da estrada:

Ele [Antônio Clementino Costa] foi dos que chegou 
primeiro. Quem foi que morou aqui? Primeiro foi 
ele. Os que chegavam do Crato de noite era só ele. Eu 
vinha trabalhar aqui. Foi João Bacurau que deu o ter-
reno a ele, por isso que ficou perto d central [estrada] 
porque ele não abria mão do arame (Augusto Miguel 
da Silva, 04/06/2019).

Em seguida, outras pessoas vieram a ocupar o lugar, 
uma vez que no ano de 1959 o senhor Augusto Miguel da 
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Silva, convencido por seu irmão, compra a casa e as terras 
do senhor João Urbano passando, também a morar, plantar 
mandioca e produzir farinha na localidade.

Essa casa que eu moro era de João Urbano, eu morava 
na Serra do Olho D’Água. Aí um dia ele [Manoel Ca-
milo da Silva] chegou lá e disse: Augusto eu quero que 
você compre a propriedade de João Urbano, é 800 
tarefas. Aí eu vim e fiquei aqui fazendo farinha. [...] 
Com o tempo fiz o viamento [aviamento], né, que não 
tinha viamento pra fazer farinha (Augusto Miguel da 
Silva, 04/06/2019).

Assim, com a produção de farinha, um pequeno co-
mércio, aos poucos outras pessoas foram chegando para tra-
balhar na agricultura, no comércio, na criação de animais 
e na venda de sua carne. O senhor Augusto Miguel da Silva 
conta que, quando o senhor João Bacurau faleceu passaram 
a vender suas propriedades e ele comprou mais mil tarefas 
de terras. Por este motivo o senhor Augusto e o senhor Ma-
noel Camilo passaram a doar terrenos para que as pessoas 
pudessem construir suas casas e acabou dando origem à for-
mação da Vila que levou o nome de Né Camilo em homena-
gem ao primeiro que chegou para construir algo, produzir e 
gerar trabalho no local.

Aos poucos o povoado que tinha uma boa circulação 
de farinha, vinda inclusive das terras bodocoenses, foi au-
mentando e por ser lugar estratégico passou, em 1969, a ser 
um ponto de fiscalização e cobrança de impostos:

Aqui não era Bodocó, não existi isso. Bodocó, naque-
le tempo que cobrava imposto da farinha que saía. 
Não tinha [como] porque a linha saía daqui uns dois 
quilômetros. Aí eu tinha uma casa aí pegada nessa 
mesma, os guardas vieram e disseram: aqui dá certo 
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seu Augusto? Então ficou os guardas que vinham de 
Bodocó, né. E ficou como Posto de Bodocó (Augusto 
Miguel da Silva, 04/06/2019).

Assim sendo, no povoado que se localizava no municí-
pio de Exu foi montado um posto de fiscalização e de cobran-
ça de impostos sobre a farinha que era produzida em terras 
bodocoenses, mas levada para ser comercializada em outros 
lugares (provavelmente no município do Crato). Esse posto 
ficou conhecido como Posto de Bodocó. O município de Exu 
passou a ter um povoado chamado Posto de Bodocó.

A partir do crescimento do povoado outras necessida-
des e empreendimentos foram surgindo. Dessa forma o se-
nhor Augusto Miguel da Silva foi doador de terrenos para a 
construção de casas, da escola, da capela que existe no lugar 
e de um posto de combustíveis. No ano de 1990 foi constru-
ído o Grupo Escolar Manoel Camilo, em homenagem a um 
dos fundadores da vila. 

Em 1998, foi inaugurada a Capela de São Camilo de Le-
lis que se tornou padroeiro da Vila através de uma homena-
gem que o senhor José Camilo fez ao seu pai, Manoel Camilo. 
Porém, o doador do terreno foi o senhor Augusto Miguel da 
Silva que, também iniciou a construção da capela que seria 
erguida para São Francisco de Assis escolhido pelas pessoas 
da comunidade como seu futuro padroeiro. Mas, sem recur-
sos para concluir a obra da capela e com a disponibilidade 
de José Camilo, com a condição do padroeiro ser o São Cami-
lo de Lelis, a capela foi concluída com o novo patrono.

Na comunidade ficou a dúvida sobre a real existência 
desse santo. Assim, José Camilo teria viajado até Roma, na 
Itália, de onde trouxe a imagem do santo que está exposta na 
capela a fim de provar a existência do mesmo. Atualmente a 
capela é espaço de fé e de sociabilidade das pessoas católicas 
da Vila.
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Em 2003, a estrada que liga, por cima da serra os mu-
nicípios de Bodocó e Exu, foi asfaltada, o que é um marco na 
história da comunidade e a partir do sentimento de perten-
cimento de pessoas da vila as autoridades municipais bo-
docoense e exuense buscaram um acordo e, em reunião, no 
ano de 2004 os prefeitos Brivaldo Pereira Alves, de Bodocó, 
e José Jailson Bento, de Exu acordaram que o antigo Posto de 
Bodocó, a Vila Né Camilo, passaria a pertencer ao município 
de Bodocó. Porém, essa mudança de pertencimento munici-
pal não agradou a todos: “aí ficou posto de Bodocó, mas não 
era posto de Bodocó. Era Exu! Aí teve essa reunião. Não gos-
tei” (Augusto Miguel da Silva, 04/06/2019).

No ano de 2005 o antigo Grupo Escolar Manoel Cami-
lo foi reformado e ampliado sendo construído um prédio 
maior para melhor atender as necessidades da comunidade. 
Essa transformação gerou, também, a mudança do nome, 
pois a instituição de ensino passou a ser chamada Escola 
Municipal Antônio Clementino Costa em homenagem a um 
dos primeiros habitantes da vila que de maneira simples tra-
balhou em seu comércio e deu exemplo de honradez e bem 
viver: “Ele foi uma pessoa boa, de respeito e direito. Ele era 
pobre, tinha um negocinho, ninguém falava dele. Era um 
homem direito. Ele morava aí e tinha uma bodega” (Augusto 
Miguel da Silva, 04/06/2019).

Tradicionalmente é realizada a festa do padroeiro que 
reúne a comunidade católica que tem início no dia 04 de ju-
lho com o hasteamento da bandeira de São Camilo de Lelis, 
tendo o novenário do dia 05 ao dia 13 e, encerrando-se no dia 
14 com a missa em homenagem ao santo padroeiro. Atual-
mente a Vila Né Camilo conta com outras religiões que tam-
bém reúnem pessoas da comunidade através da fé, são elas: 
Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil.
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Há também um evento social que reúne e movimenta 
a comunidade, que é o Torneio de Futebol organizado por 
João Reginaldo que anualmente, no mês de julho, atrai vá-
rias pessoas da Vila e de outras localidades como Feitoria, 
Ipubi, Serra Branca, Camará, etc.

Atualmente a Vila Né Camilo conta com serviços públi-
cos como a educação institucional na Escola Municipal An-
tônio Clementino Costa, o atendimento à saúde na Unidade 
Básica de Saúde, a limpeza e coleta de lixo públicas. A fonte 
de renda, desde os tempos antigos até os atuais, está centra-
da no cultivo da mandioca e na produção de seus derivados 
nas fábricas chamadas Casas de Farinha ou  Aviamentos.

No ano de 2019, através de um projeto intitulado “12 
de junho de 1924: uma data com história para contar” em 
que a Secretaria Municipal de Educação estimulou o estudo 
da história local nas escolas do município muitos trabalhos 
nesse sentido foram realizados e, na Escola Municipal An-
tônio Clementino Costa, além de outros trabalhos sobre a 
mandioca e a farinha, as plantas medicinais locais, etc. foi 
desenvolvida uma pesquisa sobre a história local que deu 
origem a belos versos escritos pelas professoras Luciene 
Barbosa Alves e Roseane Ferreira Alves Guedes. Em versos 
contam a história da Vila Né Camilo da seguinte forma:

É em 2019 que temos a honra
De poder contar
Com muita simplicidade
A história do meu lugar
Que cada dia está maior
Hoje é Vila Né Camilo
Mas, antes era Posto de Bodocó.

Os moradores da Vila
Pertenciam a Exu
Na época administrada por Jailson Bento
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Mas, consta em depoimento
Que Brivaldo conseguiu recuperar
E hoje a Vila cresceu e passou a prosperar

Com riquezas culturais
Seguindo as tradições
Faça chuva ou faça sol
Todo ano, no mês de julho
É realizado o torneio de futebol

Esse torneio reúne grandes equipes
 De toda a região
Quadrada, Feitoria, Né Camilo
Camará e Nova Geração
Carnaúba e Ipubi,
Macaubeira e Serra Branca
Daí sai um time campeão

Os festejos da Comunidade
São com muita animação
Os caretas da Semana Santa
A vaquejada e a renovação
A Novena de São Camilo
E a quadrilha de São João

E a principal cultura, 
É o cultivo da mandioca
Os agricultores passam o ano inteiro
Cuidando de suas roças
Para poder fazer farinha,
Fazer massa e uma pubinha
E a famosa tapioca

E as fábricas de farinha
São fonte de economia
Que com seu funcionamento
Garante muito sustento
De boa parte das famílias
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O outro tipo de renda
É a dos comerciantes
Que, apesar de ser minoria
Atende a freguesia
E que são importantes

Não podemos esquecer
A história da escola
Que muitos têm na memória
E hoje vamos recordar
Tudo que está guardado
Falar do homenageado
Que se chamava Manoel Camilo
Que, com garra e muito estilo
Ajudou nosso lugar

Depois de alguns anos
A escola foi ampliada
Outra família homenageada
A de Antônio Clementino Costa
Homem humilde e de coragem
Que cuidou de sua imagem
Sempre com boas propostas

Agradeço a vocês
Por terem dado atenção
A essa importante história
De nossa tradição
Vamos seguir em frente
E boa noite meu povão.
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Igreja de São Camilo de Lelis – Vila Né Camilo

Fonte: Acervo pessoal da profa. Luciene Barbosa Alves.

Pórtico da Vila Né Camilo

Fonte: Acervo pessoal da profa. Luciene Barbosa Alves

A comunidade da Vila Né Camilo continua envolvida 
nas atividades de produção de farinha, bem como com aque-
las que a relaciona com a natureza rica e sábia da Serra do 
Araripe. A Escola Municipal Antônio Clementino Costa tem 
sido um espaço de produção de educação e valorização dos 
saberes locais proporcionando a construção de conheci-
mentos que levam ao desenvolvimento do lugar.
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Sipaúba

O povoado de Sipaúba localiza-se no interior do mu-
nicípio de Bodocó distando13 quilômetros da sede do muni-
cípio. O povoado compõe o Segundo Distrito chamado Cla-
ranã juntamente com a Vila Bom Jardim.

Antes de mais é importante frisar as presenças indíge-
na e negra no território que hoje compõe o município de Bo-
docó e, portanto, o povoado de Sipaúba. É sempre bom lem-
brar que os povos originários foram retirados seus lugares 
à força ou por meio de negociações, persuasões, para que a 
fundação de fazendas e a construção de um modelo colonial 
fosse instaurado. Não podemos jamais esquecer que povos 
africanos foram retirados de suas terras através do escravis-
mo criminoso colocados a aplicarem suas técnicas, tecnolo-
gias e trabalho nesse empreendimento que, com base na vio-
lência e no infringir de direitos deu origem a novas formas 
de organizações sociais.

Há que se notar a presença nativa nas produções em 
barro que tanto marcam a comunidade de Sipaúba com suas 
louceiras, mas também a presença negra através de novas 
técnicas de sua produção e na marca de muitas famílias e 
mulheres que a realizaram e realizam até os dias atuais. Na 
produção de farinha um alimento originalmente indígena, 
mas que teve sua fabricação modernizada através das técni-
cas aplicadas por africanos e afrodescendentes. Entre diver-
sos outros elementos presentes na sociedade como hábitos 
de alimentação e palavras utilizadas na nossa língua portu-
guesa que é uma mescla contendo verbetes de origem nativa 
e africana.

O território de Sipaúba, pelo que pudemos constatar 
em pesquisa, esteve historicamente vinculado ao município 
de Granito assim como o território de Bodocó. Em entrevista 
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o senhor Felipe Severino do Nascimento (24/01/2020) colo-
cou que Sipaúba sempre foi Bodocó. Outras pessoas da co-
munidade também compreendem que seu território histori-
camente pertenceu a Bodocó. Ligamos esta memória ao fato 
de que quando Sipaúba foi elevada à categoria de Distrito o 
município de Granito já tinha sua sede na cidade de Bodocó.

Dessa forma constatou-se que “Pela Lei Municipal de 
16-01-1929, é criado o distrito de Sipaúba e anexado ao muni-
cípio de Granito” (IBGE Cidades, 10/12/2019), cuja sede era a 
cidade de Bodocó desde maio de 1924 e teve o poder munici-
pal instalado em 12 de junho deste mesmo ano constituindo-
-se como data magna de nossa cidade.

Ao analisarmos a divisão administrativa do município 
no ano de 1933 encontramos o Distrito de Sipaúba com ou-
tro nome, agora é identificado pelo nome de Brejo de Santo 
Antônio e dessa forma perdura até o ano de 1938. Em março 
deste ano (1938), o Município passa a se chamar Bodocó e, 
em dezembro, Brejo de Santo Antônio deixa de ser Distrito e 
volta a denominar-se Sipaúba e parte de seu território admi-
nistrativo passa para o Primeiro Distrito (Sede-Bodocó) fi-
cando o povoado no Distrito de Claranã (Cuja a Sede é a Vila 
Bom Jardim).

Assim, observa-se que o território hoje ocupado pelo 
Povoado de Sipaúba fazia parte do município de Granito e 
passou a pertencer ao Município de Bodocó tornando-se 
parte do Segundo Distrito (Claranã). O Município de Bodo-
có atualmente é administrativamente dividido em: Primeiro 
Distrito (Sede-Bodocó), Segundo Distrito (Claranã) e Tercei-
to Distrito Feitoria.

 É um lugar de população culturalmente rica e diversa 
onde se pode encontrar louceiras que marcaram a história 
das feiras de Bodocó e Sipaúba, festejos como os dedicados 
a São Pedro que ocorrem na igreja e aqueles dedicados a São 
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Gonçalo realizado nos terreiros das casas das pessoas que 
vivem nos sítios que circundam o povoado. Também pode-se 
conhecer muitas histórias da rica e diversa feira que muito 
movimentou o lugar. Esta é mais uma comunidade com mui-
ta história para contar!

A partir do que pode-se coletar através das memórias 
compreende-se que havia formação de fazendas e sítios na 
localidade pelo menos desde o final do século XIX e que, his-
toricamente a população do lugar dedicou-se a agricultura 
e a criação de animais como gado, porcos, ovelhas, etc. Ob-
servou-se, também, que haviam pessoas dedicadas a produ-
ção de utensílios como aqueles feitos a partir do barro, do 
couro, de fibras naturais, etc. É uma comunidade que foi se 
formando a partir de atividades típicas do sertão.

Acredita-se que um aglomerado de casas que começa 
a denotar um povoado ou vila passou a ser notado do final 
do século XIX para o início do século XX e com excedente de 
produção passa a dar origem a uma feira no lugar. Segundo 
o senhor Felipe Severino do Nascimento (24/01/2020), que 
nasceu em 1923 e traz memórias sobre o que seu pai contava, 
bem como de suas experiências, entre os anos de 1923 e 1924 
teria surgido a feira de Sipaúba e, nesse período já existiam 
algumas casas, não muitas e espalhadas, mas davam uma 
configuração de rua: “De 23 pra 24 inventaram a feira nes-
se tempo, mas já tinha casa. [...] Eu sei que tinha muita casa 
era do finado Serafim, de Vicente Deodato. Esses Vicente ti-
nham uma rua que era quase deles”. 

 A partir de suas memórias pode-se colocar que entre 
as famílias mais antigas estão os Diniz e os Vicente. Mas, as 
suas memórias dão ênfase a um senhor chamado Serafim 
Diniz. Em suas palavras coloca que: “Serafim [Diniz] era 
quem era dono lá de tudo. Da rua tudo quem mandava era 
ele. Mas, tinha esses Vicente também, era desse tempo”.
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O senhor Felipe Severino do Nascimento nos conta 
que a feira teve início com um senhor chamado Zé Pau Ferro 
que era marchante e, dessa forma, abatia bodes e vendia a 
sua carne. Em um dia de negócio ruim em que não vendeu 
toda a carne resolveu expor a sua mercadoria em uma árvo-
re para oferecer e vender para quem passasse. Assim, “em 
1924, diz que era de baixo de um pé de catingueira de 23 pra 
24 a feira foi de baixo de um pé de catingueira” (24/01/2020). 

Não podemos colocar informações precisas, pois não 
encontramos registros históricos e as memórias não chega-
ram a um passado mais distante. O senhor Felipe foi o que 
mais longe chegou e, a partir dele, coloca-se que entre os 
anos de 1923 e 1924 Sipaúba já existia enquanto um povoado 
com casas e ruas, que teve iniciada a sua feira, que o senhor 
Serafim Diniz era a pessoa de influência na época e que foi 
ele que, nesse mesmo período, teria nomeado o lugar de Si-
paúba devido a quantidade de árvores com esse nome que 
havia na região.

Ainda nesse contexto teria sido construída a Igreja do 
povoado em homenagem a São Pedro como uma forma de 
afastar uma epidemia de doenças que afetava a população 
local. 

A partir da feira a comunidade passa a viver um cres-
cimento populacional, urbano e econômico. Esse é um as-
sunto que as pessoas lembram com saudosismo apontando 
quão grandiosa era a feira de Sipaúba. Os senhores Gersino 
Severino do Nascimento (24/02/2020) e Romão Maçal Eloi 
(22/12/2019) a feira marca a história do lugar por ter sido 
grande, com muito movimento de mercadoria e de pessoas.

A partir de suas memórias é possível perceber também 
como a comunidade foi rica em produção de feijão, milho, 
mamona, algodão etc. na criação de animais e na produção 
de farinha na serra. É importante perceber que a população 
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do povoado estava e ainda está em constante relação com 
os sítios, pois a maior parte de seus moradores tinham al-
gumas propriedades nas serras onde plantavam mandioca 
e produziam farinha. A feira de Sipaúba era uma vitrine da 
produção de seus arredores, pois era lá onde se expunha e 
vendia os frutos do trabalho na agricultura e pecuária, bem 
como artesanal.

A feira que teria tido início nos anos de 1920 a partir da 
venda de carne de bode ganhou a oferta de outros produtos 
e possibilitou o crescimento do lugar. O senhor Gercino, na-
tural do Sítio Altinho nos arredores de Sipaúba, lembra que 
nos anos de 1950:

A feira era boa, logo naquele tempo tinha algodão, ti-
nha mamona, tinha milho, essas coisas. Aquele açou-
gue era cheio de carne, logo o pessoal matava muito 
bicho, de quatro a cinco boi, ovelha e porco. Nossa 
Senhora! Era muito marchante dentro! (Gersino Se-
verino do Nascimento, 24/01/2020).

 O senhor Romão Maçal passou a morar em Sipaú-
ba em 1969, mas conta que mesmo quando morava na serra 
fazia a feira no povoado “Toda vida fazia feira aqui. Trazia 
também [mercadoria para vender] porque toda vida fui agri-
cultor e meu pai passou pra gente”. Mudou-se, também, para 
dedicar-se ao próspero comércio de Sipaúba: “Aí depois co-
mecei a aprender, vim pra cá e coloquei armazém. Até eu era 
armazenista nessa época de setenta [1970]. Quando comecei 
a morar aqui já foi começando também porque, pronto, eu 
tinha uma venda aqui” (Romão Maçal Eloi, 22/12/19).

 A partir de 1970 o senhor Romão conta que:

Nessa época tinha feira boa. A feira de Sipaúba era 
uma feira, não era que nem agora. [...] Esse açougue 
aí chegou a matar até quatorze gado. [...] Naquela épo-
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ca tinha a safra grande. Era feijão, milho, mamona, 
algodão. Tudo tinha, né? Tudo era vendido nessa rua 
aí. Era feijão, farinha, tudo de todo canto. A farinha 
vendida na feira era dessas serras aí, por que farinha 
boa era da serra (Romão Maçal Eloi, 22/12/19).

A feira sempre ocorreu aos sábados com grande mo-
vimento de gêneros alimentícios, mas também com a oferta 
de artigos de barro que são uma marca da comunidade. 

Pronto, agora você chegou num detalhe! Ainda hoje 
tem uma mulher que faz [...]. Colocavam panela, pra-
to, que elas faziam, aquele pratinho assim... Tinha 
muita louça na época, umas mulheres que faziam e 
vendiam ai. Uma morava alí nos Carneiros, outras 
daqui... era [muita] louceira que vendia aí nesse mer-
cado e hoje ninguém... (Romão Maçal Eloi, 22/12/19).

[Tinha] umas cinco, seis mulher vendendo louça de 
barro, tudo dos sítios aqui. Era as Firmina ali, era mi-
nha avó, era uma tia velha... Faziam prato de barro 
bem lisinho assim pra gente comer neles. Era uma 
Zefa, minha avó. Faziam prato, frigideira, cuscuzei-
ra, chaleira de barro, os potão desse tamanho. Era 
muito pote que nesse tempo usava. Elas faziam e le-
vavam. Vendia, minha filha, era só do muito! (Gersi-
no Severino do Nascimento, 24/01/2020).

Também era possível encontrar artigos de couro e 
cestaria: “aqui na Sipaúba mesmo pra fazer tinha, mas não 
era muito não. Fazia arreio, sela, cabeçada” Cestas e outros 
artigos do tipo “tinha, isso não faltava. Vinha do Crato e do 
Juazeiro. Traziam muita coisa assim de arupemba e tudo” 
(Gersino Severino do Nascimento, 24/01/2020).

Havia muitos comerciantes que iam de outras locali-
dades para vender seus produtos na feira de Sipaúba apro-
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veitando o seu grande movimento e diversificando o que era 
ofertado nesse momento.

Agora antes era feira de estouro, vinha o pessoal 
de Bodocó quase tudo vender aí. Tinha uns aí ven-
dendo fazenda [tecido], naquele tempo era fazenda. 
Era seu Miguel Roberto, seu Zé de Sá. Seu Miguel 
Roberto tinha era casa que vendia colchão, vendia 
era tudo. [...] Vinha... Seu Dim era que tinha barraca 
de trazer calçado. Era ele trazia muito. Minha mãe 
comprava muito a ele. Seu Dim, ele trazia barraca de 
calçados e daqueles calçado bonito mesmo de loja. 
[...] Vinha também um seu Luiz Barros do Ipubi com 
caminhão disso, colchão e tudo. A feira aqui era boa. 
Chegava e armava aquela barracona, era colchão, 
coisa de cama, aqueles lençol mais bonito... vendia 
aí e se dava bem (Gersino Severino do Nascimento, 
24/01/2020).

Era uma feira animada com muito movimento, con-
versa, encontro, vendas, compras e comidas: “era rapadu-
ra, sal de pedra, quebra-queixo, pão com doce, as barracas 
eram... as fileiras ia daqui naquela casa acolá. Quebra-quei-
xo, pão com doce e o povo comendo, comendo, era gente!” 
(Gersino Severino do Nascimento, 24/01/2020). Certamente 
a feira é algo que marcou a memória das pessoas que partici-
param dela. Mas, também havia uma parte do comércio fixo 
de bodegas, com muito movimento eram os armazéns que 
reuniam a produção de vários agricultores para aguardar 
um comprador ir buscar.

Tanto movimento e circulação de pessoas fez com que 
Sipaúba recebesse o Cartório de Ofício de Registro Civil das 
Pessoas Naturais – Claranã que, hoje é conhecido como “Car-
tório de Sipaúba” ou do “Segundo Distrito de Claranã” e está 
sob a Titularidade de Ana Lúcia de Novais. Até o momento 
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não sabemos ao certo quando o cartório deixou a Vila Bom 
Jardim para instalar-se em Sipaúba.

Segundo a memória de algumas pessoas do povoado 
nos anos de 1950 haviam oficiais que destacavam em Sipaú-
ba atendendo o movimento e a necessidade do lugar. Entre 
os citados estão o Cabo Mário e o senhor Eurico Novais que 
figuram como pessoas que tiveram um respaldo na socieda-
de, como a senhora Terezinha Lócio que foi Titular do Car-
tório a partir de 1964. Nomes como o senhor Serafim Diniz, 
João Agostinho, a família dos Valério que eram tiradores de 
São Gonçalo, João Vicente, João Santana e outros que são 
vultos históricos da comunidade. Certamente muitos não 
foram citados aqui, mas devem ser lembrados pela comuni-
dade para que não se esqueça que a história é feita por mui-
tas e diversas mãos e que todas elas são importantes!

 Muitos donos de armazéns também devem ter mar-
cado a história de Sipaúba, pois estes compravam parte ou 
toda a produção de um ou de vários agricultores, armazena-
vam aquela produção para revender a um comprador que vi-
nha de outro lugar, geralmente da sede do município. Eram 
pessoas que levavam os produtos para serem vendidos nas 
feiras ou em seus comércios, ou, em se tratando da mamona 
e do algodão, que levavam para a Indústria Lócio. O senhor 
Romão Maçal nos conta que:

Naquelas época, muita gente aqui comprava de ar-
mazém. Era meio mundo de comerciante de Bodocó 
comprando aqui, aí ao pessoal. [...] Um deles era o 
compadre Antônio Gonçalves. Comprava aqui elevava 
pra lá. Eu mesmo fui, como é que se diz... eu mesmo 
comprei muito pra ele levar pra lá. O finado Antônio 
Olímpio, o finado Totonho de Geracina, compadre 
Bessa mais compadre Fernando. Eu comprava de ar-
mazém porque comprava pra eles. [...] Era meio mun-
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do de carro pegando mercadoria na feira pra levar 
pra lá. No sábado mesmo quando tinha botava porque 
eles vinham buscar (Romão Maçal Eloi, 22/12/19).

Além dos grãos de gêneros alimentícios o algodão e 
a mamona geraram muito trabalho, movimento comercial 
nos armazéns e riqueza para Sipaúba. O senhor Romão con-
ta que muitos agricultores dedicavam-se ao cultivo destes 
produtos, pois tinham a venda garantida para a Indústria 
Lócio que os beneficiava. O auge da feira coincide com os 
anos em que a INCOL mais produziu. 

Aquela usina dos Lócio foi a coisa mais linda do de 
Bodocó porque justamente todo mundo tinha muito 
empregado e gente vendia pra lá. [...] Eu mesmo can-
sei de tirar quatrocentas arrobas de algodão. Eu era 
pouco, mas tinha gente que tirava era de mil arrobas 
tudo pra fábrica. Quando fechou foi ruim pra todo 
mundo (Romão Maçal Eloi, 22/12/19).

O senhor Gercino conta que a década de 1980 foi o 
marco do declínio das produções, do comércio e da feira. 
Nesse período as produções começaram a diminuir, houve 
um ataque de um besouro chamado popularmente de bicu-
do nas plantações o que, juntamente com a falta de apoio go-
vernamental, ocasionou o colapso da mamona e do algodão. 
Esse também foi o período de crise e fechamento da Indús-
tria Lócio o que provocou uma queda na circulação financei-
ra no município: 

Aí foi quando acabou as safras de cereais, safra de 
algodão, mamona e tudo aí começou a desfracar, aí 
com um pouco ficou fraca acabou até a feira. [...] Aí 
depois que acabou as safras de algodão e mamona 
aí fracassou, acabou-se. Isso nas era de 80 [1980]. 
A feira era boa, final de tarde era os chapeado tudo 
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carregando carro. Depois acabou o inverno, chegou 
o verão, começou tudo a cabrunhar e foi acabando 
(Gersino Severino do Nascimento, 24/01/2020).

Muitos são os fatores que levam uma feira a diminuir 
ou até acabar. Nesse caso, nota-se a seca e a queda na produ-
ção dos itens que eram muito vendidos. Com pouco movi-
mento os outros comerciantes vão se retirando para outros 
lugares com mais fregueses. A feira de Sipaúba ainda acon-
tece aos sábados, com a venda de frutas, verduras e outros 
produtos: “é só uma feirinha dia de sábado, é só de vender 
fruta, alguma banquinha, alguma besteira” (Gersino Severi-
no do Nascimento, 24/01/2020).

A feira foi algo muito marcante na história e na me-
mória da comunidade, mas o novenário de São Pedro tam-
bém teve e tem espaço na memória e na vida de boa parte 
das pessoas do lugar. Esta é uma tradição antiga, pois o se-
nhor Felipe Severino do Nascimento (24/01/2020) conta que 
quando criança ainda no início do século XX o novenário já 
acontecia. O senhor Gersino, nos contou que quando o mes-
mo tinha quatorze anos, no ano de 1954, um senhor chama-
do João Agostinho empreendeu uma reforma no prédio da 
igreja, mas mesmo antes dessa reforma já havia festejo que 
ocorre entre os dias 19 a 29 de Junho em homenagem ao Pa-
droeiro São Pedro. Este muito bonito e animado:

O novenário era muito animado, muito bonito. Desde 
eu menino já tinha. Toque de zabumba, pife já tinha. 
Aí foi crescendo e aumentando. Tinha noiteiro, era 
zabumba e pife, cabras macho que sabia tocar. Sol-
tava muito fogo, muita bomba. Naquela época vinha 
carrossel, tudo rodou aí. Não tinha essas coisa não, 
era sanfona, pandeiro, era triângulo, carrossel, era 
diferente de hoje (Gersino Severino do Nascimento, 
24/01/2020)
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O senhor Romão também se lembra das novenas e co-
loca que: “O festejo era bom, era nove noite de novena, leilão 
pra arrecadar dinheiro pra igreja e dança depois” (Romão 
Maçal Eloi, 22/12/19). Essa pesquisadora também traz lem-
branças do “Novenário da Sipaúba” como se costumava cha-
mar, pois no mês de junho ao passar férias do Sítio Tucano 
meu avô, o senhor Sebastião Loula, nos levava para vivenciar 
uma noite desse festejo. É muito nítido na lembrança a ilu-
minação em frente à igreja, a movimentação de muitas pes-
soas, fogos, bingos e leilões, o parque de diversões que nós 
íamos com carrossel e umas canoas que para balançar era 
preciso puxar uma corda! Após a Missa e a volta no parque 
íamos lanchar ao pé do balcão de uma bodega bem em frente 
a igreja. Um balcão de madeira alto, sentávamos em bancos 
igualmente de madeira e altos e comíamos pão doce com ca-
juína! Uma das mais belas lembranças da infância que  trago!

Outra tradição religiosa que reunia pessoas da comu-
nidade e dos sítios vizinhos era o São Gonçalo, um festejo 
que reúne reza, música ao som de tambor e uma pequena 
sanfona, dança de passos marcados para uma grande quan-
tidade de participantes. Geralmente as pessoas faziam pro-
messa para realizar o festejo. O senhor Romão lembra que: 

São Gonçalo toda vida a maior parte do povo gostou 
de mais, né? E, até hoje, aqui acolá o povo ainda faz, 
assim os mais velhos que tem promessa com São 
Gonçalo. É mais difícil, mais ainda tem. Antigamente 
era quase toda semana, diziam ‘vamo um São Gon-
çalo alí’ e o outro ‘vamo’! Não passava uns quinze ou 
vinte dias pra não ter um São Gonçalo da casa de um 
ou de outro, no sítio de um ou de outra pessoa (Ro-
mão Maçal Eloi, 09/08/2019).

Porém, para gerar socialização e divertimento, não ha-
via somente o novenário a São Pedro e o São Gonçalo. As memórias 
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relativas a este assunto nos mostram que, como havia muitos pro-
prietários de terras nas serras que também possuíam aviamento 
ou casa de farinha morando em Sipaúba, as farinhadas eram um 
momento de trabalho, geração de renda, mas também de muito 
divertimento. Quando questionado sobre o que existia para pro-
porcionar divertimento às pessoas, o Romão nos disse que:

Tinha São Gonçalo, o povo ia farinhada. O pessoal 
daqui ia porque a renda era aquela mesmo. Aí era 
farinha a noite toda, fazendo farinha, né? O povo da-
qui também era dono de serra, né? Aí pra essa Serra 
do Tucano. Aí essas serra lá a maioria era do pesso-
al daqui. Eu mesmo tinha. A farinhada era diverti-
mento, além de ganhar dinheiro (Romão Maçal Eloi, 
09/08/2019).

Contam os mais velhos que a farinhada reunia um 
grande número de pessoas para desempenhar os muitos 
trabalhos que exigidos pela produção da farinha e que era 
um ambiente de muito trabalho, mas também de muita di-
versão, pois havia sempre alguém para contar histórias e 
anedotas, era servido café com beiju, ao anoitecer havia for-
ró com dança de roda e, em alguns aviamentos, havia forró 
pé de serra com arrasta pé e bebidas alcóolicas. Enfim, a fa-
rinhada era uma festa que atendia a alguns gostos e que reu-
nia pessoas para trabalhar e também, para a diversão!

A história do povoado de Sipaúba é composta pelo 
trabalho agrícola e comercial, pela feira, pelos armazéns e 
pelos festejos. E também pela conquista de alguns serviços 
públicos, entre eles a Escola Municipal João Gomes de Sou-
za que foi inaugurada em 1986, porém iniciando o seu fun-
cionamento em 1987com turmas do Ensino Fundamental I e 
com a 5 ª série do Ensino Fundamental II. 

Pela portaria da Secretaria de Educação publicada 
no Diário Oficial de 1989 a escola do povoado chamava-se 
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Escola Municipal São Pedro e, a partir desse documento foi 
autorizada a mudar de nome, passando então a chamar-se 
Escola Municipal João Gomes de Souza, bem como a atuar 
enquanto instituição de ensino oferecendo o chamado Pri-
meiro Grau completo, hoje correspondente ao Ensino Fun-
damental I (do 1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (do 6º 
ao 9º ano).

Desde então a escola vem sendo um espaço de conhe-
cimento e de reunião da comunidade que sempre vem bus-
cando melhorias para o lugar. Atualmente, além da Escola 
Municipal João Gomes de Souza, atua no povoado a Escola 
Estadual Luiz Gomes Diniz ofertando o Ensino Médio e ou-
tras modalidades de ensino.

O povoado de Sipaúba dispõe de duas instituições de 
ensino públicas, do serviço de Correios, do serviço de lim-
peza pública municipal, bem como de Unidade Básica de 
Saúde, fornecimento de água via Compesa (Companhia Per-
nambucana de Saneamento) e saneamento básico com lago-
as de decantação.

Há um espeço para a realização da feira, uma praça e 
ruas pavimentadas com paralelepípedos. Pode-se encontrar 
lojas de roupas, padarias, mercadinhos e bodegas. 
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Igreja de São Pedro

Fonte: Acervo pessoal da Profa. Alexsandra Oliveira.

Espaços públicos de comércio: galpão para barracas da 
feira e açougue

Fonte: Arquivo da Escola Municipal João Gomes de Souza.
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Praça Pública de Sipaúba

Fonte: Arquivo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.

Há, também, outras denominações religiosas, pois, 
embora o catolicismo tenha sido muito forte ao longo da his-
tória do lugar, a diversidade de pensamento e de vivência da 
fé foi tomando espaço entre a população do povoado e, atu-
almente, pode-se encontrar a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana e a Con-
gregação Cristã do Brasil atundo na comunidade e reunindo 
pessoas em volta da fé.

O povoado de Sipaúba infelizmente não conta mais 
com a abundância da árvore que lhe cedeu o nome, mas o se-
nhor Gersino “guarda” em sua propriedade diversos exem-
plares dessa árvore e a cultiva sempre que pode para pre-
servar a natureza e parte da história do lugar. A professora 
Antônia Bezerra do Nascimento Souza, filha do senhor Ger-
cino, atua na Escola Municipal João Gomes de Sousa e tem o 
costume de levar seus alunos para visitarem a propriedade 
do pai com o intuito de que conheçam a árvore Sipaúba e co-
nheçam a história do seu lugar, de sua comunidade.



ALEXSANDRA FLÁVIA BEZERRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA

114

 Iniciativas como essa são de fundamental impor-
tância para despertar o sentimento de pertencimento, de 
patrimônio histórico e de preservação dos bens públicos da 
comunidade, de sua história e memória.

Várzea do Meio
O inverno pra ser bom

Precisa ser no começo do ano
Riacho de barreiro a barreiro

Os açude tudo sangrando
A gente chega na roça

O feijão tá canivetando
Olho para os pés de milho

Está tudo apenduando
A mata toda verde

E os passarinhos cantando
Pra o divertimento de vocês

Quando for no seis
Venha ver os caretas dançando

(O Inverno de Francisco Alves dos Santos, 
apud. OLIVEIRA, 2001, p. 35)3.

 É imprescindível sempre lembrar que nossas práti-
cas culturais vêm de um encontro de culturas. Quando fala-
mos de encontro não queremos dizer que foi algo amigável, 
mas sim conflituoso pela ação da colonização portuguesa 
que cuidou de explorar os povos originários e os povos afri-
canos. Dessa forma, falar da comunidade da Várzea do Meio 
é falar de um lugar que traz heranças culturais europeias, 
indígenas e africanas. 

A festa do Reisado com o “Reis de Couro” nos traz um 
momento de religiosidade herdada pelos europeus – o cato-
3 Francisco Alves dos Santos, conhecido como Chico dos Santos, é Mestre de 

Reisado na comunidade da Várzea do Meio.
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licismo, mas com elementos da cultura afro-brasileira quan-
do, por exemplo, o personagem do Pai Tomé e os ritmos que 
são tocados nas músicas que animam os brincantes.

Assim, é preciso contextualizar a comunidade den-
tro do território e da história dele. Temos um sertão que foi 
colonizado com esforços de negros que abriram estradas e 
fundaram fazendas de gado, trabalharam e aplicaram suas 
técnicas e tecnologias na criação do gado e na fabricação de 
utensílios diversos como, por exemplo, os feitos de couro 
para ajudar na lida no meio da caatinga. Mas, com o domínio 
econômico, legislativo, educacional, religioso do coloniza-
dor português. Os povos originários foram sendo afastados 
desses territórios ou dizimados com a chegada da coloniza-
ção. Alguns foram incorporados a ela através dos aldeamen-
tos indígenas ou do trabalho nas fazendas. A nós aqui neste 
espaço cabe indicar a necessidade de se compreender nossa 
sociedade enquanto fruto desse “encontro” de culturas que 
deu origem ao que temos e somos na atualidade, de modo a 
respeitar e valorizar todas as contribuições que vieram for-
mar a nossa sociedade. 

A comunidade rural ou agrovila Várzea do Meio faz 
parte do município de Bodocó localizada a aproximadamen-
te um quilômetro (1 km) da sede fazendo parte, portanto, do 
primeiro distrito. É conhecida pelo modo típico e singular 
das pessoas da comunidade falarem com um ritmo e dize-
res próprios, pela musicalidade, Reisado denominado Reis 
de Couro, festividades alusivas a Nossa Senhora, artesãos do 
couro e inúmeras outras qualidades. Trata-se de uma popu-
lação alegre que, ao longo de sua história, construiu um rico 
patrimônio histórico cultural.

Os moradores do lugar apresentam algumas carac-
terísticas diferenciadas dos outros habitantes do 
município. No modo de falar, tem sotaque próprio, 
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aproximado ao do povo cigano. No sangue trazem o 
dom para a música e o canto, devido às vozes afina-
das. Alguns são exímios tocadores de violão; outros 
são poetas que tiveram suas poesias popularizadas 
(OLIVEIRA, 2001, p. 35).

A tradição oral da comunidade conta a sua história e 
vem dizer que esta teve como primeiros moradores Manoel 
Leandro da Hora e sua família, tendo chegado ao local onde 
hoje está situada a Várzea do Meio na primeira metade do 
século XIX. Dessa forma entende-se: 

Conforme depoimentos de idosos da comunidade, 
as primeiras pessoas a se estabelecerem na Várzea, 
por volta de 1820/1850, foram o senhor Manoel Lean-
dro da Hora com sua esposa Joana da Hora e filhos. 
Compraram uma pequena porção de terra a uma fa-
zendeira por nome de Inácia Romana que residia na 
fazenda Várzea Alegre, cujo terreno era denominado 
Impoeira e recebeu mais tarde o nome de Várzea do 
Meio devido às várzeas ali encontradas (MACÊDO, 
2001, p. 15).

Esse casal que chega ao lugar onde hoje encontramos 
a comunidade da Várzea do Meio tem uma história interes-
sante e, de certa forma, comum para aqueles tempos, pois 
o jovem Manoel teria passado pelo Estado de Alagoas onde 
“roubou” uma moça: a jovem Joana. Ato que representava 
a proibição da família da moça em manter relacionamento 
com o rapaz, bem como a rebeldia do casal que decidiu fugir 
para viverem juntos. Nessa aventura, coragem e vontade de 
construir uma vida comum o casal chega ao território onde 
hoje se encontra o município de Flores na Microrregião do 
Pajeú em Pernambuco e, ao obter notícias de que o pai da 
moça o procurava, saiu em busca de lugar mais seguro en-
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contrando-o nos “cafundós de Bodocó” dando início ao que 
hoje conhecemos como a Várzea do Meio.

Foi no começo do século XIX, 1820 mais ou menos. 
Eles chegaram no início de 1820. Que meu bisavô 
Antônio Leandro Horas, que era o caçula do velho 
que veio nasceu em 1852, quer dizer que chegaro no 
começo do século XIX. Eles viero dali do Pajeú, num 
sei afirmar qual o lugarzinho exato do meu tataravô. 
Ele andava perambulando, chegou em Matinha de 
Água Branca, no Estado de Alagoas e aí ele roubou 
uma moça. Ele se chamava Manoel Leandro da Hora 
e ela Joana da Hora. Aí ele veio com essa Joana lá pro 
Pajeú. Por lá soube do povo dele que o sogro andava 
com um bando de gente pra matar ele. Aí ele veio prá 
qui, fez uma casa aí mesmo numa baixa. Tiveram 12 
filhos e os primeiros casamentos fôro com as filha de 
Gonçalo Pereira Lima, aqui do Buqueirão, casaro três 
filho de Manoel da Hora cum três filhas de Gonçalo 
Pereira Lima e encheu. E ele ficou mandando nutí-
cia praqueles camaradas deles no Pajeú e eles vinha 
e casava por aqui. Aí tudo começou. (...) Com o casa-
mento dos filhos de Manoel da Hora com as filha de 
Gonçalo Pereira Lima, daí o nome Pereira Horas (De-
poimento do senhor Manoel Pereira Sobrinho apud 
MACÊDO, 2001, p. 17).

O rapto de moças para fins matrimoniais era de certa 
forma comum no sertão nordestino, pois havia resistência 
dos pais das moças em “dar a mão” de suas filhas em casa-
mento para alguém que não tivesse posses. Assim, também 
a reação dos pais em procurarem o raptor para “lavarem a 
honra” com sangue daqueles que lhes tinham tirado as fi-
lhas. Há, porém, que lembrarmos o protagonismo feminino 
que, em uma sociedade patriarcal desafia a autoridade pa-
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terna, bem como as convenções sociais e, corajosamente, 
segue em busca de uma vida ao lado de quem escolheu para 
ter uma vida comum e não espera ser “dada” em casamento. 
Joana da Hora seguiu com Manoel Leandro da Hora fugindo 
para construírem uma vida juntos.

O ato de Manoel e Joana se repetiu sendo pratica-
do por um de seus filhos. O que nos leva a perceber que o 
casamento entre seus filhos e as filhas de Gonçalo Pereira 
não foi tão tranquilo como colocado acima: “[...] três filhos 
do senhor Manoel Leandro da Hora, seguindo o feito do pai, 
raptaram três filhas de Gonçalo Pereira, fazendeiro bem 
sucedido, proprietário do Sítio Boqueirão” isso por que “o 
fazendeiro não concedeu a “mão” das filhas em casamento” 
(OLIVEIRA, 2001, p. 32).

O senhor Manoel Pereira Sobrinho assim explica essa 
situação:

...Naquele tempo tinha 14 filhos, 18 filhos, né? Era 
uma coisa terrível, e casaram os primeiros casamen-
tos desse Manoel Leandro da Hora, foi com a filha de 
Gonçalo Pereira, aqui do Boqueirão. Naquele tempo 
quem tinha ricurso, quem tinha as coisas, num ca-
sava, num dava a filha ao mais pobre não. As vezes 
tinhas um dote (...). O José, o filho mais velho disse:
– meu pai, eu estou querendo casar com uma [filha] 
de Gonçalo Pereira e ele num dá não.
– Num dá não? – Não! – Você tem corage?
– Tenho (...)
– Pois vamo robar ela
Robaro, depois casaro no Ouricuri (...). Tinha costu-
me de quando roubar a moça assim de casar logo. Ca-
saro direito. Aí passou uns dois ano e os outros dois 
filhos de Manoel da Hora namoraro com duas filhas 
de Gonçalo Pereira. Pra você ver. Aí foro nos ouvidos 
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dele e ele disse: é uma já casou, agora pode casar as 
outra (Apud. OLIVEIRA, 2001, p. 32)

Os primeiros tempos foram difíceis, pois era preciso 
tirar do sertão sustento da família e os Horas dedicaram-se a 
diversos trabalhos que marcam pessoas da comunidade até 
os dias de hoje:

 Manoel e filhos viviam do trabalho agrícola, da pecu-
ária e trabalhavam como tropeiros levando mercado-
rias para o Crato-CE [...]. A situação da família Horas 
foi difícil, e para sobreviver na época exerciam várias 
profissões, dentre elas, a de marceneiro, pedreiro, 
sapateiro e marchante, profissões que até hoje são 
exercidas por grande parte da família (MACÊDO, 
2001, p. 15).

Assim, originou-se e desenvolveu-se comunidade da 
Várzea do Meio. A partir de um casal que, cheio de esperan-
ça e trabalho, dedicaram-se a construir sua família no lugar. 
A partir da chegada de outras pessoas da família de Manoel 
da Hora e do casamento de seus filhos com outras pessoas da 
região foi aumentando a população que se dedicava às mais 
diversas profissões construindo uma comunidade baseada 
no trabalho, na arte e, também, na fé a Nossa Senhora e aos 
Três Reis Magos.

O trabalho das famílias que formaram a comunida-
de da Várzea do Meio aplicado ao sertão está envolvido em 
diversos momentos e em diversas atividades do município. 
Na feira livre, por exemplo, que tem um grande significado 
histórico, econômico, cultural e patrimonial para Bodocó 
há a contribuição dessas famílias visto que frutos de seus 
trabalhos eram comercializados na feira e a movimentava. 
Também tiveram participação na Guerra do Amparo que ga-
rantiu a permanência da feira em Bodocó proporcionando 
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crescimento populacional, urbano e econômico que culmi-
nou com a emancipação política de Bodocó.

Sobre as contribuições da comunidade na história do 
município Macêdo (2001, p. 15-16) coloca que:

Durante o processo de emancipação política e de-
senvolvimento de Bodocó, os Horas tiveram grande 
participação. A primeira feira foi iniciada com o tra-
balho e esforço de Manoel Leandro Horas e seus fi-
lhos; o primeiro filho de Manoel Leandro Horas, José 
Leandro Horas foi comissário da Câmara de Granito; 
teve participação num conflito local de grande reper-
cussão denominado Guerra do Amparo com Pedro 
Bezerra Horas e Jovino Bezerra Horas [...]. Teodózio 
Leandro Horas foi subdelegado e representante da 
família Horas em Bodocó; Manoel Horas Menezes foi 
fiscal geral de Bodocó e primeiro professor da Várzea 
do Meio; Júlio Horas foi carcereiro da delegacia de 
Bodocó [...].

A Comunidade da Várzea do Meio vem historicamente 
fazendo parte e contribuindo para o desenvolvimento eco-
nômico, cultural e patrimonial de nosso município. E nesse 
contexto de patrimônio histórico cultural abrimos destaque 
para duas grandes manifestações da comunidade: O Reisa-
do de Couro e o Trintenário de Nossa Senhora. Sem dúvidas, 
essa é uma comunidade que seus ancestrais deixaram e con-
tinuam deixando uma grande herança como os ofícios de 
marchante, comerciante, agricultor, criador... como a arte 
do couro, tão bem representada por Seu Dim (Raimundo 
Pereira Sobrinho) e Seu Chico (Francisco Pereira Sobrinho) 
e muitos outros artífices da comunidade. Músicos e musi-
cistas que trazem o dom de tocar violão, compor e cantar 
versos, de cantar em corais, etc. Mas, as duas manifestações 
citadas atraem grande público e tem repercussão que vai 
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além das fronteiras do município tendo merecido estudos 
históricos registrados em monografias de curso de especia-
lização. São elas “O Culto a Maria: o cotidiano religioso da 
comunidade rural da Várzea do Meio” pesquisa realizada e 
escrita pela professora Iara Maria Alves de Oliveira e “A Vár-
zea do Meio e o Reis de Couro: sobrevivência de uma mani-
festação secular” fruto da sistematização da pesquisa feita 
pela professora Maria Helena Nogueira Macêdo. Ambas no 
âmbito do curso de Especialização em História do Brasil da 
Universidade Regional do Cariri (Crato-CE) apresentadas no 
ano de 2001 e referência bibliográfica na composição do pre-
sente texto. 

Assim, a partir do que nos coloca Oliveira (2001), a 
devoção e as homenagens ao Coração de Maria chegaram a 
comunidade da Várzea do Meio com os primeiros habitantes 
do lugar. Esta teria surgido em meados do século XIX. A par-
tir da memória de algumas pessoas da comunidade a pes-
quisadora nos mostra que essa devoção e tradição surgiu de 
uma promessa que consistia em não sair para roça no mês 
de maio para proteger-se de picada de cobra. Assim nos con-
ta Antônia Leandro Pereira (apud. Oliveira, 2001):

O meu avô foi para a Serra raspar mandioca. Saiu 
com o genro dele, era Pedo (...) De tarde ele lembrou: 
Virge Pedo hoje é o mês de maio vamos descer a serra 
que eu tenho que rezar a novena. Mãe era nova, eu 
via mãe contar essas coisas. Aí ele desceu a serra, 
quando vinha com muita sede desceu num caldei-
rão, aí meteu a mão e foi tomar água, quando tomou a 
água a cobra pegou ele. Morreu no caminho de casa, 
numa encruzilhada aqui nos Algodões. Aí quando ele 
chegou em casa morto, no outro dia tiraro do caixão 
e minha vó rezou com toda famia, chorano e rezano, 
por isso mãe rezou (...) e disse eu vou rezar a novena 
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de mamãe por causa disso, que no dia que meu pai 
morreu ela rezou, no dia que o caixão saiu, chorano e 
continuou rezano até morrer e rezou mesmo. E hoje 
Jorge diz eu só tem novena aqui por causa de tia Ze-
finha.

Macêdo (2001) coloca que o novenário em homenagem 
ao Coração de Maria teve início com o casal Maria Pereira 
Horas e Martinho da Hora e “quando Maria Pereira morreu 
passou o quadro e a ‘obrigação’ para sua filha Rita Pereira, 
que procurou dar sequência a promessa da mãe, e passou a 
realizar a novena em sua casa” (p. 23).

 Os herdeiros da promessa e da imagem do Coração 
de Maria seguiram realizando as novenas mesmo quando 
não estavam na comunidade. Houve momentos em que a no-
vena foi rezada em diversos lugares, pois os herdeiros tive-
ram que se retirar do lugar em busca de melhores condições 
de vida e com eles levaram a imagem e a devoção:

Aonde nós chegava a velha Ritinha minha avó que 
morava por aqui assim (aponta uma rua próxima). 
Bom eu não sei se essa santa era da mãe dela ou da 
mãe da mãe dela. Aonde nós chegava que passava o 
mês de maio rezava debaixo dos pés de juazeiro, tira-
va dos caixão, nós ficava tudim arrudiado, aí rezava 
[...] Isso foi em 1932 até 1935 (Jovino Alves Bezerra 
Neto, apud. OLIVEIRA, 2001, p. 51).

Tendo retornado à comunidade intacto, o quadro com 
a imagem do Coração de Maria foi considerado um milagre e 
por permanecer há muitos anos da família Hora e na comu-
nidade atualmente figura como patrimônio para as pessoas 
do lugar e sua relação de “identidade, referencial, estabele-
cido entre preservação da imagem original e manutenção da 
comunidade, pois que neste ato de preservar a imagem está 
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embutida a conservação das raízes dos habitantes da Várzea 
do Meio” (OLIVEIRA, 2001, p. 54)

As rezas e ladainhas eram todas realizadas em latim 
até a década de 1980. Essa tradição era transmitida de ma-
neira oral de uma geração para outra de pessoas, em sua 
maioria mulheres, analfabetas. Mas, o fato de não saber ler 
e escrever não denota a incapacidade da aprendizagem e do 
ensinamento. Este está ligado a pessoa humana e não a sua 
alfabetização. Em depoimento a senhora Margarida Alves 
de Lima coloca que: “Agora eu ensinava a elas rezar, nós tudo 
era analfabeta (...) Oxente, eu ensinei a ladainha, kyreleyson 
[Kyrie, eléison] que nem todo sabe, a Salve Rainha (...), os 
benditos, os cânticos que mãe véia [referindo-se a avó] ensi-
nava a nós cantar (...)” (Apud. Oliveira, 2001, p. 52).

Essa transmissão do conhecimento e da tradição cul-
tural constitui-se enquanto uma tradição oral que é a “he-
rança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente 
transmitido de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao lon-
go dos séculos” (BÂ, 2010, p. 167). Assim, a comunidade tra-
zia em si a permanência de suas heranças ancestrais através 
da oralidade que, através do culto ao Coração de Maria, man-
tinha viva a tradição oral da comunidade.

Na atualidade a novena segue a tradição, pois são reza-
das trinta noites de “novena” no mês de maio. Mas, algumas 
alterações foram acontecendo ao longo do tempo. Inicial-
mente as rezas aconteciam na casa da família que herdava o 
quadro com a imagem do Coração de Maria como podemos 
perceber na fala de Seu Chiquito Pifeiro: “[...] eu comecei a 
tocar em 32 [1932]. Em 32 na seca terrível eu já tinha 15 anos 
de idade, aí ajuntemo lá um bocado pra ir tocar lá na casa de 
minha tia Ritinha (...) Ela condoeu ai disse, meninos vocês 
querem tocar os trinta dias de novena(...)” (Francisco Sabino 
Pereira, apud. OLIVEIRA, 2001, p. 63).
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Porém, a população e os devotos foram aumentando 
e sentiu-se a necessidade de um espaço maior para a reali-
zação do trintenário. Dessa forma, construiu-se uma capela 
em 1973 e, na década de 1980, sob a influência do padre Lu-
ciano Piumarta as orações e cânticos passaram a ser realiza-
dos em língua portuguesa e não mais em latim. Em 1985 foi 
construída a igreja no mesmo local da capela pelos esforços 
da comunidade. Com a presença oficial da Igreja Católica a 
“novena” passou a ter caráter de celebração onde se faz a lei-
tura do Evangelho e a Comunhão. Atualmente o trintenário 
conta com as rezas da novena e a celebração da Missa por 
padres ou celebrantes da Igreja Católica.

No processo de “mudanças” foram incorporados 
elementos do catolicismo oficial [...], como leitura 
do evangelho, distribuição da comunhão do “Corpo 
de Cristo”. Por outro lado, o culto à Maria ganhou 
elementos da cultura popular, no que concerna a 
música, instrumentos do forró e da cultura negra, 
como o pandeiro e o atabaque [...] embalando sonhos 
e esperanças reforçadas na fé durante os festejos da 
devoção ao Coração de Maria que, ao longo do tempo, 
reatualiza-se (OLIVEIRA, 2001, p. 59).

As trinta noites de novena, o trintenário, em home-
nagem ao Coração de Maria é uma das grandes manifesta-
ções da fé e da cultura da Várzea do Meio. Não é mais uma 
promessa de família, mas uma relação de fé e unidade da 
comunidade que hoje se expandiu e a população da sede do 
município e de outras comunidades também participam e 
festejam a fé e a devoção no Coração de Maria.
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Igreja do Imaculado Coração de Maria

Fonte: Grupo Comunidade Várzea do Meio. Acesso em: 17/01/2020.

Além dessa linda e histórica manifestação da cultura 
local, temos a Festa de Reis, ou melhor, o “Reis de Couro” 
que é uma tradição anual da comunidade a se apresentar no 
mês de janeiro em homenagem aos Três Reis Magos que vi-
sitaram Jesus ao nascer. Segundo Macêdo (2001), essa come-
moração teve início na primeira metade do século XIX com o 
senhor Antônio Leandro Horas e teve uma reformulação por 
volta dos anos 1940 chegando a ter o formato atual, pois esta 
é mais uma tradição viva na comunidade da Várzea do Meio.

Em homenagem aos Três Reis Magos se fez a festa que 
virou tradição. Alguns participavam por promessa e outros 
por diversão. Mas até hoje, mesmo transformada, se festeja 
e brinca no dia de Reis com muita recordação. Reisado Anti-
go e Reisado Novo, se faz essa distinção, mas o importante é 
manter a tradição!
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Nessa musicalidade de rima, de improviso e viola 
acontecia o Reis de Couro de porta em porta tocando vio-
la promovendo diversão e encantamento, mas também ga-
nhando algumas recompensas. O senhor Manoel Pereira 
Sobrinho colocou suas memórias sobre o Reis de Couro di-
zendo que:

Um tocador de viola que era meu avô Raimundo Hora 
e as mulheres que acompanhavam , cantavam nas 
portas, do início. A festa é de primeiro a seis de janei-
ro, em homenagem aos três Reis Magos do Oriente.

Depois vinha as figura: Boi, Babau, Cabeçuda e a Bur-
rinha e tinha os Careta. Cada um deles tinha uma 
música prá cantar, eram chamados pelos homens da 
viola, eram repentista (apud. MACÊDO, 2001, p. 26).

 A sequência de entrada dos personagens era: a Ca-
beçuda, um homem com uma arupemba na cabeça e sobre-
posto por um longo tecido amarrado na cintura, entreva as-
sobiando e imitando a “Mãe do Mato”; o Babau, uma cabeça 
de cavalo confeccionada de modo a poder bater os dentes, 
pois em sua entrada fingia que iria morder as pernas das 
pessoas e, na memória do Senhor Manoel Pereira Sobrinho 
o brincante do Babau era o senhor Teodózio Leandro Ho-
ras; a burrinha, confeccionada bem colorida e de modo que 
um homem a vestisse para dançar; o Boi, consistia em uma 
cabeça de boi amarrada em um pedaço de pau forrada com 
um tecido longo para que um homem entrasse por baixo e 
fizesse os movimentos da dança. Ele era morto, dividido e, 
depois, “ressuscitado”; os Caretas eram em número de três 
homens vestidos de vaqueiro com gibão e chapéu de couro, 
mas traziam o rosto coberto por uma máscara de couro e 
eram os “palhaços”, ou seja, quem fazia graça para arrancar 
risadas da plateia (MACÊDO, 2001).
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Na narrativa do senhor Manoel Pereira Sobrinho com-
preende-se a dinâmica do festejo que acontecia de maneira 
itinerante passando de porta em porta:

Primeiro, quando eles chegavam na casa botavam 
um lençol grande na porta e cantava as música [...]. 
Aí, quando o dono da casa ficava abusado de escutar 
aquilo, a voz acendia o candeeiro e começava a dar 
louvor ao Santo Rei do Oriente e aí eles abriam a por-
ta e se ajoelhavam, davam louvor ao Nosso Senhor Je-
sus Cristo que foram na realidade os três reis que fo-
ram visitar. E aí eles faziam aquela festa, apresentava 
aquilo tudo até tarde da noite e acontecia que dava 
tempo até sair prá outra fazenda. E quando o dono 
achava muito bom passavam a noite toda.
Quando o fazendeiro chamava eles iam tranquilo, 
mas quando o fazendeiro não chamava eles ia de 
urêa impé. Agora eles iam interessado [...] às vezes 
um bode e eles dividiam com os personagens.
[...] Agora quando chegavam na casa de um rico covar-
de, não fazia nada, nem se quer abria a porta. E aí, tem 
no meio do Careta, que chamavam os Três Reis do 
Oriente, tinha umas praga horrorosa, né? Era  coisa!
Os tocadores traziam a viola com muito talento. Eles 
elogiavam o dono da casa, a família dele [...] no repen-
te bem cantado. E o dono jogava um bocado de prata 
(apud. MACÊDO, 2001, p. 26).

Macêdo (2001), nos mostra que no Reisado Antigo al-
guns momentos de festa duravam todo o mês de janeiro. Os 
brincantes ganhavam dinheiro ou animais como recompen-
sa pela animação e por levar até a casa de alguém as bênçãos 
dos Reis do Oriente. Há também a informação de que o rei-
sado da comunidade se chama Reis de Couro devido as más-
caras de couro que os caretas utilizam, segundo a memória 



ALEXSANDRA FLÁVIA BEZERRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE BODOCÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL PEDAGÓGICA

128

popular por que os Três Reis precisaram de esconder do rei 
Herodes que, segundo a Bíblia, queria saber onde estava o 
menino Jesus para matá-lo, pois sentia-se ameaçado por ele.

Já no chamado Reisado Novo, que vem acontecendo 
desde a década de 1990, há novos personagens e uma nova 
dinâmica. Foram incorporados personagens do Reis de 
Congo, um dos tipos de reisados que acontecem na Região 
do Cariri no Estado do Ceará. Assim, foram incorporados o 
Jaraguá que é representado por um animal com cabeça de 
cavalo e um pescoço longo, é coberto por um tecido e fica 
ameaçando pegar e/ou morder as pessoas da plateia e o Pai 
Tomé que é um personagem vestido de mulher, uma más-
cara de tecido e, na cabeça, uma vasilha enfeitada com uma 
vela acesa dentro. Ele dança acompanhando os Caretas.

Na dinâmica de apresentação o grupo se apresenta e 
faz orações nas casas das pessoas que o convidaram. Dessa 
forma, do dia primeiro ao dia seis de janeiro os brincantes 
do Reis de Couro, durante o dia recolhem donativos e, a par-
tir das 18 horas, a noite iniciam as visitas às casas das pesso-
as que tem promessa junto aos Reis do Oriente e pagam com 
a brincadeira do reisado, uma oração na casa e um lanche 
ao final. O Mestre Chico dos Santos colocou que: “Cada casa 
dessa que a gente vai é promessa. O povo faz promessa pra 
gente ir brincar o Reisado lá” (Apud. MACÊDO, 2001).

 Portanto, os brincantes seguem de casa em casa e:

Quando chegam a casa, encontram-na fechada e 
juntos entoam a música do Santo Reis do Oriente, o 
canto da entrada. Durante o refrão ‘Abra esta porta 
que tem que abrir/ Que nós somos de longe quere-
mos ouvir’ fazem com que os Caretas usem os paus 
de madeira que carregam para baterem na porta ao 
mesmo tempo. Eles repetem a coreografia cada vez 
que o refrão é cantado (MACÊDO, 2001, p. 55).
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A família que já aguarda a chegada do Reisado só abre 
a porta quando o último trecho da música é cantado. Quan-
do os brincantes entram iniciam as orações que são realiza-
das pelos caretas de joelhos pedindo pela saúde da família 
e agradecendo pelo acolhimento. Ao final das orações há 
um momento de confraternização com um lanche e segue-
-se para outra casa. Um quadro com a imagem dos Três Reis 
do Oriente visitando Jesus é levado pelo dono da casa até a 
outra casa a ser visitada passando a imagem adiante (MACÊ-
DO, 2001).

Ao término das visitas da noite os brincantes seguem 
para um espaço aberto pré-determinado para realizar a 
brincadeira com os personagens do reisado: “Quando en-
cerram as peregrinações, tem início o momento lúdico da 
folia. É escolhido, com antecedência, um terreiro ou trecho 
de terra batida para que as figuras do Reis de Couro entrem 
em cena” (MACÊDO, 2001, p. 58). Os Caretas são os persona-
gens que comandam a festa e são acompanhados por caretas 
crianças no intuito de passar a tradição de uma geração para 
outra. Um dos caretas abre a festa com uma fala ao público, 
em seguida, seguem-se as cantorias e as apresentações dos 
personagens e, ao final, o mestre fala agradecendo e convi-
dando a todos para retornarem. 
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Pagadora de promessa levando o quadro com a imagem 
dos Três Reis do Oriente para a próxima casa

Fonte: Comunidade Várzea do Meio no Facebook. Acesso em 17/01/2020.

Caretas batendo na porta da casa esperando o dono abrir

Fonte: Comunidade Várzea do Meio no Facebook. Acesso em 17/01/2020.

É notório que algumas mudanças ocorreram, mas 
também que muito se preservou. E, principalmente, que 
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esta é uma manifestação cultural presente na comunida-
de desde seus primeiros tempos que traz pertencimento e 
identidade para as pessoas do lugar. É importante refletir-
mos sobre o que Macêdo coloca ao dize que: “O Reis de Cou-
ro da Várzea do Meio sofre alterações no decorrer de sua 
existência, alterações que não devem ser observadas como 
‘descaracterização’, e sim, como ‘sobrevivência’” e entender-
mos que “As inovações por que necessariamente passam as 
manifestações da cultura popular, não podem ser entendi-
das como empobrecedoras, principalmente quando se con-
servam elementos característicos do início da manifestação, 
como é o caso do Reisado da Várzea” (2001, p. 72).

Segundo pesquisa realizada por Herbert Adriano Si-
queira Rodrigues no âmbito da Coordenação de Cultura do 
SESC (Serviço Social do Comércio) unidade de Bodocó, em 
2006 foi construído um quartinho para guardar as figuras 
ao final de cada festejo e, em 2010, foi construída a capela 
dos Santos Reis do Oriente. Dessa forma os festejos após as 
visitações nas casas passaram a ocorrer em frente a capela. 
Em 2011 teve início ao novenário dos Santos Reis na capela, 
o festejo ocorreu do dia 28 de dezembro com o hasteamento 
da bandeira e teve celebrações até o dia 05 de janeiro quando 
foi celebrada a primeira Missa na nova capela. Assim, é reali-
zado o novenário aos Três Reis do oriente até os dias de hoje.

Atualmente a Várzea está ligada a sede municipal pela 
Avenida Manoel Pereira Horas e conta com alguns serviços 
públicos como a Unidade Básica de Saúde, uma creche, a 
atuação de agentes comunitários de saúde, serviço de lim-
peza pública e com a Escola Municipal Theodózio Leandro 
Horas que, segundo a memória local foi um líder generoso 
na comunidade ajudando várias pessoas do lugar. 

Sobre a questão de Theodózio ter sido um líder na co-
munidade nos é esclarecido por Macêdo (2001), quando a 
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autora coloca que: “No passado, era frequente na Várzea es-
colherem líderes na própria comunidade que tinham como 
obrigação: auxiliar, organizar, ser conselheiro e procurar 
evitar certos desentendimentos entre os membros da comu-
nidade” (p. 23). Dessa forma, alguns homens da família Hora 
foram escolhidos para serem conselheiros “um dos primei-
ros líderes da comunidade foi o senhor Theodózio Leandro 
Horas, sogro de Manoel. Depois foi o senhor Manoel Pereira 
e por último o senhor Arcelino Leandro Horas, que manteve 
o cargo até falecer, em 1982” (p. 24). Theodózio se destacou 
entre eles sendo homenageado através da escola municipal 
da comunidade.

Ainda há a predominância do catolicismo, mas há pes-
soas adeptas de outras religiões como a Adventista do Sé-
timo Dia e Congregação Cristã do Brasil, mas somente um 
templo evangélico edificado que pertence a Igreja Assem-
bleia de Deus. Essa é uma comunidade rica em diversidade 
cultural, religiosa, etc., mas que preza pela convivência har-
mônica entre todas as pessoas que lá habitam, sejam aque-
las descendentes dos fundadores ou que vieram de outros 
lugares morar na localidade.

Não se pode deixar de citar aqui um lindo cordel que 
foi escrito em 2019 pelos/as estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Theodózio Leandro Horas contando 
a História do seu lugar e de seus antepassados. Esse trabalho 
foi realizado dentro do contexto do Projeto proposto pela 
Secretaria Municipal de Educação intitulado “12 de Junho 
de 1924: uma data com história para contar” que objetivou 
o levantamento das histórias das comunidades em que as 
escolas estão inseridas. Nesse caso, entre pesquisas, exposi-
ções e outros trabalhos a equipe escolar da escola da comu-
nidade da Vázea do Meio recebeu uma oficina de produção 
de cordel do Projeto Jovem Poeta Aprendiz em parceria com 
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o Caatinga (Organização Não Governamental que fomenta 
ações de convivência com o semiárido e de desenvolvimen-
to da agricultura familiar). Essa oficina durou alguns dias 
e, como fruto, rendeu um lindo folheto de cordel intitulado 
“Várzea do Meio: um povo com muita história pra contar” 
que em um lindo conjunto de versos, bem recitados e serta-
nejos mostra a essência de ser “da Várzea”.

Foi uma seleção muito difícil, mas seguem alguns tre-
chos do cordel:

[...]
A história assim começa
Lá por mil e oitocentos
Se você quer aprender
Então só ficar atento
É uma história de fé
De amizade e talentos

Um casal de retirantes
Deu origem ao lugar
Pernambuco e Alagoas
Veio para germinar
Da cidade lá de Flores
Vieram cá povoar

Patriarca da família
Trás sobrenome dos Hora
Senhor Manoel Leandro
Trouxe a sua senhora
Ele, um pernambucano
Vamos contar sua história

Matriarca da família
Seu nome era Joana
Uma filha das Alagoas

Vieram em caravana
Uma mulher dedicada
Nessas terras, soberana

Compraram uma porção de terras 
De uma velha fazendeira
Vulgo Inácia Romana
Antes aqui Impoeira
Segundo os mais velhos
Narrativa verdadeira

O terreno ali mais tarde
Outro nome recebeu
Mudou pra Várzea do Meio
Seu Manoel concebeu
Devido às muitas Várzeas
Que o mesmo recebeu

Como já dito, o casal
Foi da família o esteio
E onde outrora era Impoeira
Tornou-se Várzea do Meio
Por causa das muitas várzeas
O nome Várzea proveio
Dessa união nasceram
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Doze filhos pioneiros
Povoando estas terras
Tornando-se companheiros
De três irmãos do lugar
Eram rapazes ordeiros

Filhas do senhor Gonçalo
Por sobrenome Pereira
A família se juntou
Numa união verdadeira
Assim formando um só povo
Erguendo a mesma bandeira
[...]
O seu Manoel e filhos 
Compravam e criavam gado
A família trabalhava
De sol a sol no roçado
Da roça vinha o sustento
Na mesa o pão, suado

Além de tudo tropeiros
Tocando as tropas pro Crato
Com diversas mercadorias
Ema espécie de contrato
No comando Dino Horas
A quem eram muito gratos

A família Pereira Hora
“Vêi” pra mostrar serviço!
Eram pau pra toda obra
Não enjeitavam serviço
Tinham o dom do artesanato
E de sapateiro o ofício

Início do século vinte
Vem a se desenvolver

A agrovila Bodocó
Começa assim crescer
São inúmeros fatores
Vamos tentar descrever
[...]
Dita feira da farinha
Que hoje se faz menção
Era lugar de encontros
Unindo serra e sertão
Até hoje permanece
A antiga tradição
[...]
Farinha vinda da serra
Trazida pelos tropeiros
Nos lombos de animais
Chega desciam baixeiros
Assim faziam o percurso
Ganhando muito dinheiro

O caminho a percorrer
Tinha sempre uma parada
Ao chegarem no Amparo
A carga era arriada
Do lombo dos animais
Para darem uma descansada

Ali tinha uma cacimba
Conhecida por Simôa
Matava a sede dos bichos
Com água limpa, da boa
O lugar era atrativo
Convite a qualquer pessoa

Um problema ali se deu!
Para lá se transferiu
A feira tão disputada
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Pois o povo preferiu
Gente de todos os cantos
Que no Amparo se viu

Os comboieiros vendiam
Seus produtos no Amparo
Houve descontentamento
Trincheiras e até disparos
Batalhas e muitas mortes
Na tal Guerra do Amparo
[...]
Filhos nobres do lugar
Participaram o conflito
Pedro Bezerra uma deles
Que fez parte do atrito
E Jovino seu irmão
Também cometeu delito

Família Leandro Horas
Teve participação
Na política foi presente
Durante a emancipação
E do desenvolvimento
Deu sua contribuição
[...]
A feira teve início
Na Capela São Vicente
Senhor Manoel da Hora
Com os filhos ia contente
Vender as mercadorias
Pra tudo que era gente

[...]
José Leandro Horas
Filho ilustre do lugar
Como Comissionário
Em Granito a trabalhar
A Câmara Legislativa
Seu nome há de lembrar

Tá no muro da escola
“Theodózio Leandro Horas”
Nosso subdelegado
Contribuiu para a história
Um pai para os mais carentes
Sempre lembrado em memória
[...]
A fé na Várzea do Meio
É viva e de ação
O povo tem por Maria
Respeito e devoção
Quando chega o mês de maio
Festejam de coração
[...]
Aqui na Várzea do Meio
Tem o povo mais festeiro
Santo Reis do Oriente
Festejamos em Janeiro
Com o Reisado de Couro
Dançam no mêi do terreiro
[...]

A comunidade vai seguindo seu tempo e sua história. 
Preservando sua cultura e suas tradições. Enaltecendo seus 
ancestrais e preparando suas gerações futuras. A Várzea do 
Meio é um lugar com muita história para contar.
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BODOCÓ: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente a cidade de Bodocó, sede do município 
que leva esse mesmo nome, continua a receber se-
manalmente por ocasião da feira livre que acontece 
todas as segundas-feiras pessoas de todas as partes 

do território bodocoense. Há uma relação que se mantém 
que vai para além do meramente administrativo.

Esse pedaço de urbanização no sertão de Pernambu-
co teve início com a fundação de fazendas, como já vimos, 
e tendo como centro a atividade econômica de feira livre e a 
religiosidade. É notório o fato comum de muitas cidades em 
nosso país no período colonial e pós-colonial terem se de-
senvolvido ao redor de uma edificação que se coloca no cen-
tro e, ao redor, vão se desenhando ruas, becos, vielas... uma 
cidade. Assim, aconteceu com Bodocó que teve seu primeiro 
prédio de alvenaria transformado na Igreja de São Vicente 
e figurando, até nossos dias no centro da praça principal a 
Igreja Matriz de São José. 

É importante observarmos também que, além do bair-
ro Centro que foi se desenvolvendo ao redor da Igreja de São 
Vicente e, depois, da Igreja de São José, p Bairro São Fran-
cisco foi se formando ao redor da Igreja do Santo que deu 
nome ao Bairro. O senhor Aldemir Fernandes Horas era o 
proprietário da área correspondente ao bairro que teve seu 
início no ano de 1982 quando ele doou um lote de terras para 
a construção da Igreja de São Francisco. Na época conven-
cionou-se que seria muito para o senhor Aldemir sozinho 
doar uma grande porção de terras que abrange atualmente 
ao território da Igreja, da praça e da quadra do bairro. Assim, 
chegou-se a um acordo com o prefeito José Bezerra em que 
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o poder municipal dividiu com o senhor Aldemir a doação 
desse espaço. Assim, em 1983 deu-se início a construção da 
Igreja de São Francisco e a venda de lotes de terrenos onde, 
posteriormente foram sendo construídas casas, comércios, 
etc.

A sede municipal traz uma grande devoção ao santo 
padroeiro que mobiliza inúmeras pessoas para as festivida-
des alusivas ao Patriarca Senhor São José. No dia 9 de março 
de cada ano ocorre tradicionalmente o cortejo com o mas-
tro da bandeira que marca o início da “Festa de Março”. Sim, 
pois apesar de as “festas profanas” ocorrerem somente no 
final do mês com datas fluidas, o clima de festa começa com 
o “Pau da Bandeira de São José”.

São nove noites de reza, de 10 a 19 de março, com no-
venas, quermesse e animação que mobilizam pessoas de to-
das as partes do município e, também, bodocoenses que não 
moram mais no lugar, mas voltam em março para participar 
da tradição e da fé! Há, sem dúvidas, aquelas pessoas que são 
de outros municípios, mas querem louvar e renovar a sua fé 
através de São José.

Porém, apesar de ter um marco histórico forte e im-
portante na cidade e no município como um todo, a Igreja 
Católica não é a única religião existente, pois outras pessoas 
com outras formas de viver e praticar a sua fé também foram 
estabelecendo seus cultos, seus templos e sua comunidade 
religiosa. Sabemos que são muitas as Igrejas Evangélicas 
que existem em Bodocó e até o momento de nossa pesquisa 
não conseguimos listar todas, assim citamos algumas, mas 
damos destaque a Assembleia de Deus que foi a pioneira no 
Município e já contando com cerca de 90 anos de existên-
cia na cidade. Temos também: a Adventista do Sétimo Dia, 
Testemunha de Jeová, Comunidade Cristã Edificando Vidas, 
Universal, Missão Evangélica ADCOL, etc.
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Porém, ainda há outras manifestações de fé. O Cris-
tianismo através das Igrejas Católica e Evangélicas predomi-
nam, mas há a prática do Espiritismo Kardecista e, também, 
da religiosidade de matriz africana, pois há um templo dedi-
cado ao Candomblé. O Babalorixá Flávio de Odé é o sacerdo-
te que zela do Ilê Asé Omo Odé localizado no Amparo.

Caracterizamo-nos por sermos diversos, e essa diver-
sidade nos faz um povo rico culturalmente. Muitos são os ta-
lentos daquelas pessoas que podem ser chamadas de poetas/
poetizas, cantoras, musicistas, atores/atrizes, escritoras, ar-
tesãs, etc. É um povo de múltiplos talentos que pode desfru-
tar de uma urbanização bucólica, arborizada, pavimentada, 
em sua maioria com paralelepípedos, comércios de amigos/
as e/ou conhecidos. É um pedaço urbano de cidade pequena 
que encanta a quem visita, mora, retorna.

Bodocó, sede municipal, no auge de seus 96 anos con-
ta com duas escolas municipais: Colégio Municipal Antônia 
Lócio da Cruz e a Escola Municipal São Francisco; e tem 
mais uma em construção. Duas escolas estaduais: Esco-
la João Carlos Lócio de Almeida (o eterno Ceru) e a Escola 
de Referência em Ensino Médio Artur Barros Cavalcanti (o 
ABC). Há instituições de Ensino Infantil: Creche Alzirinha, 
Centro de Educação Infantil Dorina Ferraz Gominho Bispo 
e a Creche Maria Joana Neném. Prestando um serviço edu-
cacional no setor privado há: o Intelectual Colégio e Curso, a 
Escolinhas Renascer, o SESC Ler – Bodocó, o Colégio Impac-
to e a Escola Nova Dimensão. Ainda tratando de educação o 
município conta com uma Biblioteca Pública Municipal e 
cursos de formações dos mais diversos.

Aqui também é lugar de belos exemplares de uma ar-
quitetura antiga que deixou lindos registros no centro da 
cidade, de praças arborizadas e lugares para visitar como a 
Pedra do Claranã esculpida pela natureza com caverna, cal-
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deirões e povoada pela imaginação humana com lendas que 
a tornam ainda mais atrativa. Em todo o município há diver-
sos lugares lindos para serem visitados.

Não há como citar as artistas e os artistas de nossa 
terra sem correr o risco de esquecer algum nome, pois são 
muitas e muitos! São escritoras/es, poetisas e poetas, canto-
ras e cantores, recitadoras/es dos mais lindos versos, atrizes 
e atores, artesãs e artesãos... Temos um povo rico, criativo 
e criador que cria e recria diariamente a nossa cultura e a 
nossa história. Que ao longo dos anos construíram um rico 
legado cultural que é múltiplo e multiplicador refletindo a 
diversidade de pensamento e de expressão de um povo que é 
diverso e é um: Bodocó!
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Mapa político do Estado de Pernambuco
Localização de Bodocó no Estado de Pernambuco

 

Fonte: OLIVEIRA, 2016.

Recorte do Mapa Político do Estado de Pernambuco
Limites Geográficos do Município de Bodocó

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2016.
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Mapa de Bodocó

Fonte: Blog Informativo Claranã.
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Bandeira de Bodocó

Fonte: www.bodoco.pe.gov.br/conheca-bodoco/

Brasão do Município

Fonte: www.bodoco.pe.gov.br/conheca-bodoco/
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Hino de Bodocó

No sopé dessa serra planalto
Bodocó se afirmou e cresceu
E é hoje o destaque mais alto
No cenário erudito e plebeu
Já contando alguns anos de vida
Desde que por lei se emancipou
É a nossa cidade querida
A quem rendemos nosso louvor
A cidade sempre adolescente
Com orgulho costuma mostrar
Sua juventude inteligente
Que estuda e quer prosperar
O seu povo é muito ordeiro
Pois aqui só se pensa em crescer
E o exemplo há de ser pioneiro
Do progresso e do bom conviver
 Composição: Lisléa Alves Saraiva

Fonte: www.bodoco.pe.gov.br/conheca-bodoco/
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IMAGENS

Igreja de São Vicente – Centro de Bodocó

Fonte: Página da Paróquia São José de Bodocó no Facebook. Acesso em 
05/02/2020.

Praça José Gomes de Sá – Centro, Bodocó

Fonte: Acervo pessoal do senhor Herbert Adriano Rodrigues.
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Igreja Matriz de São José – Centro de Bodocó

Fonte: Acervo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.

Vista Parcial da Praça Pe. Pedro Modesto – Centro de 
Bodocó

Fonte: Acervo Pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.
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 Festejo do Pau da Bandeira de São José
 

 

  

Fonte: Acervo pessoal da 
Senhora Francelide de 

Siqueira Silveira.

Fonte: Blog Rômulo Lima. 
Acesso em 05/02/2020.
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Hasteamento do mastro da Bandeira de São José 2020

Fonte: Página da Paróquia São José de Bodocó no Facebook. Acesso em 
20/03/2020

Igreja de São Francisco – Bairro São Francisco, Bodocó

Fonte: Página da Paróquia São José de Bodocó no Facebook. Acesso em 
05/02/2020.
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Vista Parcial da Praça do Bairro São Francisco

Fonte: Acervo pessoal da profa. Alexsandra Oliveira.
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