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Introdução 

Dois lugares diferentes no Nordeste brasileiro. Dois períodos distintos. Distantes no tempo 

por apenas quatro décadas, Canudos (1896) e o Caldeirão (1936), foram palcos de um choque 

cultural entre a religiosidade popular e os dogmas da religião da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Sob a liderança dos “beatos” os camponeses atrelaram fé e trabalho associado nas comunidades, 

criando melhores condições de vida a partir do cultivo sustentável da terra. No cenário político, o 

coronelismo e as pressões das camadas excluídas da sociedade compunham o contexto da época. 

A comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi um dos movimentos mais 

significativos na história da região Nordeste. Sucedeu-se em terras cearenses, tendo sido formada por 

um contingente de, aproximadamente, quatro mil pessoas, lideradas pelo paraibano, nato de Pilões de 

Dentro, José Lourenço Gomes da Silva, mais conhecido por Beato ‘Zé Lourenço’. No Caldeirão, os 

romeiros e imigrantes trabalhavam coletivamente em favor da comunidade e recebiam uma quota da 

produção. O agrupamento era pautado no trabalho, na igualdade e na religiosidade, e contava com o 

apoio e as orientações do Padre Cícero. 

A seguir, você vai acompanhar o caso dessa comunidade, que, ancorada nos pilares da 

religiosidade, solidariedade e trabalho, incrementou a história do Nordeste brasileiro, que não poderia 

ser contada sem Antônio Conselheiro, Padre Cícero, José Lourenço, Lampião e tantos outros 

personagens. 

 

Um líder de fé 

Na cidade paraibana de Pilões de Dentro,em 1872, nasceu um grande nome para a história do 
Nordeste: José Lourenço Gomes da Silva. Ainda jovem, veio para o Estado do Ceará, após ser atraído 

pela fama do padre Cícero Romão Batista1, um sacerdote que residia no pequeno vilarejo de 
Tabuleiro Grande, interior do Ceará, e conquistava multidões com as suas pregações (TELES, 2014). 

Convencido e fascinado pela doutrina do padre, José Lourenço se muda definitivamente para 

o Ceará, onde firma residência em Tabuleiro Grande, que, segundo Nunes (2013), não passava de um 

aglomerado de casinhas de taipa e algumas de tijolos convergindo para uma capela. Vilarejo este, que 

mais tarde viria a crescer e se tornar a cidade de Juazeiro do Norte, um município localizado na 

região metropolitana do Cariri, ao sul do Ceará, distante 491 km da capital, e também um importante 

centro econômico para a região. 
Ainda na sua juventude, José Lourenço trabalhou como agricultor pelos sítios daquela região 

e aos poucos foi sendo inserido na vida religiosa, transformando-se em um conhecido líder religioso 

cuja vocação tornou-se pública, com a titulação de “beato”2. 

Muito admirado por sua capacidade de trabalho e inteligência, em meados de 1890, constrói 

um laço de amizade com o Padre Cícero e se torna um dos mais destacados líderes religiosos da 

região Nordeste. Assim, de acordo com Teles (2014), seguindo as orientações do sacerdote, o beato 

Zé Lourenço arrendou ao capitão João de Brito um lote de terra no sítio Baixa Dantas, zona rural no  
 

1 Cícero Romão Batista: líder político e religioso de Juazeiro do Norte-CE. Mais informações estão disponíveis pelo 

endereço: http://juazeiro.ce.gov.br Acesso em: 18 de abril de 2017. 
2 O que aparenta grande devoção religiosa. Disponível em: https://www.dicio.com.br/ Acesso em 18 de abril de 2017. 

http://juazeiro.ce.gov.br/
https://www.dicio.com.br/
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município do Crato, para trabalhar por conta própria. 

Em pouco tempo Zé Lourenço firmara residência no devido sítio, continuando tão solidário 

quanto antes, fazendo grandes plantações de legumes, vegetais, cana de açúcar e inúmeras fruteiras. 

Não demorou muito e a figura do beato passou a ganhar fama de caridoso e acolhedor dos pobres.  

Foi então, que o pequeno arraial começou a receber camponeses, que lá foram morar em busca de 

trabalho ereligiosidade. 

Conforme narram vários historiadores, dentre eles Correia (2008), a princípio, o lugarejo não 

era nada farto. Tratava-se de um terreno simples, sem produção alguma, que teria passado por 

transformações mediante o trabalho de inúmeros romeiros enviados pelo padre Cícero. Assim, 

acabaram transformando o lugar em um espaço produtor de alimentos para as mais desfavorecidas 

famílias que ali viviam, tendo as mesmas fugido das garras da sede e da fome que matavam dezenas 

de miseráveis sertanejos dia após dia. 

 

O Sítio Baixa Dantas 

A trajetória do beato Zé Lourenço se inicia ainda ao final do século XIX. Nesse primeiro 

momento ele organizou uma primeira comunidade no sítio Baixa Dantas, no município do Crato3, 
localizado ao lado de Juazeiro do Norte, a 500 km da capital cearense. De acordo com Teles (2014), 
tratava-se de um terreno pedregoso, mas a comunidade conseguiu através de mutirão construir casas 
de taipa, sistema de irrigação, produzir cereais, algodão, frutas e hortaliças e toda a produção da 
comunidade era repartida entre cada morador. Os sertanejos vinham de todo o Nordeste, sendo que a 
maior parte era do Rio Grande do Norte. 

Ainda de acordo com o autor, a rápida transformação do lugar criou um cenário místico que 

fora completado pela presença de um boi, doado pelo padre Cícero. Tratava-se de um animal muito 
bonito, de raça Zebu, e de muito valor. O boi serviu de reprodutor para as fazendas vizinhas, com o 

intuito de melhorar a raça bovina do Cariri4. Por ser muito dócil, este passou a ser chamado de “Boi 
Mansinho” e por ter pertencido ao padre Cícero, se tornou um animal muito querido e respeitado pelo 
povo que habitava o pequeno arraial. Aos poucos, todo zelo e cuidado do beato com o Boi Mansinho 
foi sendo notado pelos donos de grandes propriedades de terra pela Igreja como instrumento 
deidolatria. 

Passaram-se alguns dias e a informação a respeito de um boi que estaria sendo adorado no 
pequeno sítio, chegou aos ouvidos da imprensa. Os habitantes daquele sítio foram considerados 

hereges5 e fanáticos que rendiam adoração por prestarem reverência a um animal, tratando-o como se 
fosse um deus. As manchetes chegavam a afirmar que o “boi Mansinho” era adorado pela 
comunidade e eram realizadas procissões em culto ao boi. 

Os comentários populares se espalhavam rapidamente por entre os habitantes da região do 

Cariri, afirmando que a comunidade utilizava até a urina do animal como remédio. Porém, conforme 

Correia (2008), quando se procurava apurar os fatos, ninguém sabia informar, nem mesmo os 

camponeses que moravam no sítio que Zé Lourenço atuava como rendeiro. 

E quando se imaginava que os boatos não poderiam se agravar, as coisas foram piorando! As 

notícias a respeito da comunidade chegaram ao Monsenhor Juviniano Barreto, pároco de Juazeiro do 

Norte. O mesmo foi protagonista nas denúncias contra a comunidade, afirmando às autoridades 

eclesiásticas da região que no sítio Baixa Dantas os ‘fanáticos’ estariam desviados dos princípios da 
6 

Igreja  Católica,  e  praticando   o  fetichismo em total heresia as cerimônias da igreja Católica  
 

3 Cidade que se encontra no Cariri cearense, conhecido por muitos como o “Oasis do Sertão” pelas características 

climáticas mais úmidas e favoráveis à agropecuária. Disponível em: http://crato.ce.gov.br/ Acesso em 18 de abril de 

2017. 
4 O território Cariri: abrange uma área de 15.225,60 km2 e é composto por 27 municípios (Sistema de informações 

territoriais) Disponível em: http://www.ceara-turismo.com/mapas/cariri.htm Acesso em 18 de abril de 2017. 
5 Que ou quem professa uma heresia; que ou quem professa doutrina contrária ao eu foi estabelecido pela igreja como 

dogma. Disponível em: https://www.significados.com.br/herege/ Acesso em 18 de abril de 2017. 
6 Culto de objetos qeu se supõem representar entidades espirituais e possuírem poderes de magia. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/fetichismo/ Acesso em 18 de abril de 2017. 

http://crato.ce.gov.br/
http://www.ceara-turismo.com/mapas/cariri.htm
https://www.significados.com.br/herege/
https://www.significados.com.br/fetichismo/
https://www.significados.com.br/fetichismo/
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Apostólica Romana. 

As notícias se espalhavam e em decorrência da onda de especulações, o deputado Floro 

Bartolomeu, manifestou uma ordem de prisão contra o beato Zé Lourenço, determinando que o boi 

fosse abatido aos olhos do beato, obrigando-o ainda a comer a carne daquele manso animal (TELES, 

2014). Aquele episódio causou muita comoção entre todos que tinham conhecimento do próprio e o 

beato ainda permaneceu cativo por cerca de dezoito dias, na cidade de Juazeiro. 

 

Mais tarde, no ano de 1926, João de Brito, cedendo às pressões dos proprietários de terra do 

entorno, desfaz o acordo de arredamento do sítio Baixa Dantas, forçando o beato José Lourenço e 

todos os camponeses a saírem do local. O Sítio acabou sendo vendido com todas as benfeitorias. 

Todos foram depostos do lugar sem direito a nenhum dos bens, haja vista que naquela época a 

comunidade já era símbolo de incômodo e sua forma de produção e consumo, representava ameaça 

ao poder das elites da cidade e adjacências. 

 

O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto 

A vida já não era tão fácil para aqueles peregrinos, e naquela situação, sem um lugar para 

morar e dar continuidade aos trabalhos e as orações, a pequena comunidade do beato Zé Lourenço 

via-se aflita. Como consequência disso, o beato e seus seguidores tiveram que partir para outro 

espaço. Dessa vez para um sítio de posse do padre Cícero, ao sopé da Chapada do Araripe, também 

na cidade do Crato. Nesse novo cenário, aquele grupo de peregrinos tinha o desafio de recomeçar. 

No Caldeirão, nome dado à nova habitação, nada havia sido construído ainda, tudo o que 

predominava naquela nova paisagem eram muitas pedras, uma longa extensão de vegetação típica da 

caatinga e a certeza de muito trabalho a se fazer para possuir de volta um ambiente digno e em 

condições de morada. Pelo fato da terra ser emprestada pelo padre Cícero, aquele povo tinha em 

mente que aquilo se tratava de uma doação e por isso, tornar tal solo fértil seria uma missão e uma 

forma de expressar gratidão ao sacerdote. 

Mesmo despojados, ainda conseguiram levar alguns pequenos animais e sementes e o Beato 

Zé Lourenço iniciou o mesmo processo adotado no sítio Baixa Dantas, firmado na fé, no trabalho e 

na divisão igualitária da produção. Logo, segundo Correia (2008), foram erguidas casas, barragens, 

armazéns, engenho, criados sistemas rudimentares de irrigação, desenvolvendo a agricultura e a 

pecuária. Construíram também um cemitério e uma capela para as orações, além de preservarem um 

reservatório de água, proveniente das formas rochosas, ocasionadas pela força das águas, formando 

escavações parecidas com caldeirões, intitulando assim o nome dolocal. 

A cada amanhecer, o pequeno sítio se desenvolvia cada vez mais e a sua fama percorria toda a 

região. Começava a se construir uma das mais destacadas e polêmicas experiências comunitárias da 

história do Brasil, assim como em Canudos de Antônio Conselheiro; ali o trabalho sob a liderança do 

beato Zé Lourenço e ainda de dois de seus mais fiéis seguidores: Isaías e Severino Tavares; acabou 

trazendo para o Caldeirão nos seus quase 500 hectares, cerca de mil e quinhentas pessoas.  O 

Cadeirão representou o desejo de liberdade que, assim como em Canudos, era alimentado pelos 

nordestinosempobrecidos. 

No Cadeirão, os sertanejos puderam, finalmente, adquirir a sua autonomia. Livres do domínio 

dos coronéis e movidos pelos valores da religião. Eles foram responsáveis pela construção de um 

modelo alternativo de sociedade, onde vivenciaram os princípios da partilha e da solidariedade. 

Assim, em pouco tempo, o arraial sertanejo se transformou em um dos maiores aglomerados 

populacionais do Ceará. 

Na comunidade havia algumas regras, dentre elas, a divisão dos trabalhos. Desse modo, as 
pessoas, independentemente do gênero e da idade, tinham os seus próprios afazeres. As mulheres 
trabalhavam ativamente na fabricação da farinha e na preparação do sal, que era usado para o 
tempero e para suprir os diversos costumes que ali existiam. As mais jovens fabricavam redes, 
pilavam milho, entre outras atividades. Enquanto isso, os homens trabalhavam na plantação de roças 

e na fabricação de instrumentos de trabalho, como: foices, facas, machados e todo tipo de ferramenta 
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agrária que precisassem no arraial. Algumas crianças banhavam-se no riacho, outras se divertiam na 

caça de pássaros e outros animais, armando arapucas7 para apanharem a caça. Práticas como estas, 
estiveram presentes na vida daquele povo sertanejo. Ali não havia miseráveis, pois cada um recebia 
conforme a sua necessidade. 

 

 

Os enfrentamentos com os coronéis, a República e a Igreja Católica Apostólica Romana 

 

Entre os muitos fatores que motivaram o massacre contra a comunidade sertaneja, encontram- 

se os fatores políticos, econômicos e religiosos. No campo político, predominava a concepção de que 

a comunidade do Caldeirão era um foco de restauração monárquica instalado no sertão, inspirados 

pelos ideais messiânicos e comunistas, algo que poderia pôr em risco a República entãonascente. 

No tocante à questão econômica cabe acentuar a insatisfação dos fazendeiros quanto à 

escassez de mão-de-obra nas suas propriedades, ocasionada pela ausência dos camponeses que, em 

massa, migravam para o Cadeirão. O agrupamento no Caldeirão foi visto como uma forte ameaça ao 

sistema fundiário baseado no latifúndio e na escravização da força de trabalho, que há séculos 

imperava por aquelas terras. Logo, tal ameaça teria que serafastada. 

O incômodo estendia-se também ao ambiente religioso. A pregação de Zé Lourenço arrastava 

multidões de fiéis e diminuía de forma significativa a influência da Igreja Católica entre as 

populações sertanejas. Abalada na sua condição de detentora do monopólio da fé, a Igreja 

intensificou a sua perseguição, se aliando as autoridades governamentais, a fim de acabar o 

movimento. 

No Palácio da Luz, em Fortaleza, houve uma reunião com o Governador do Estado, Dr. 

Menezes Pimentel, juntamente com o Secretário de Estado, Andrade Furtado, o Chefe de Polícia, 

Cordeiro Neto e o Bispo do Crato, D. Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, que decidiram acabar 

com o Caldeirão. A primeira atitude tomada pelo Chefe de Polícia foi enviar dois agentes secretos à 

comunidade para se inteirar da realidade do local e repassar as informaçõesprecisas. 
Era o ano de 1934 e o padre Cícero já havia falecido. Pouco tempo depois, o movimento da 

8 

Intentona Comunista   acabaria indiretamente contribuindo para que o poder central declarasse guerra 
ao Caldeirão. Depois de intensa campanha e luta, os seguidores do beato José Lourenço viriam a ser 

atacados pelas forças do governo, lideradas pelo tenente José Góis de Campos Barros e o Chefe de 

Polícia, Capitão Cordeiro Neto. Era o ano de 1937, e, posteriormente haveria o massacre, onde cerca 

de mil pessoas, entre homens, mulheres, velhos e crianças perderam avida. 

 

Depois de dias em observação, segundo Nóbrega (2011), embora não tendo verificado a 

existência de armas, o relatório do militar classificava a situação como “perigosa” e era favorável à 

sua desativação em virtude do caráter “comunista” na distribuição do que era produzido. Em setembro 

de 1936, sob o argumento que a comunidade do Caldeirão, com mais de 1500 habitantes, era uma 

ameaça ao Estado. Assim, um contingente de 150 policiais foi enviado para a desocupação do 

lugarejo, obrigando os pobres sertanejos a migrar mais uma vez para outro lugar. Em seguida, a 

polícia queimou os casebres, os depósitos de algodão e víveres, saqueando todo bem que tivesse 

liquidez imediata. 

Depois de dias em observação, segundo Nóbrega (2011), embora não tendo verificado a existência de 

armas, o relatório do militar classificava a situação como “perigosa” e era favorável à sua desativação em 

virtude do caráter “comunista” na distribuição do que era produzido. Em setembro de 1936, sob o 

argumento que a comunidade do Caldeirão, com mais de 1500 habitantes, era uma ameaça ao Estado.  
 

7 Armadilha para caçar pequenos pássaros; uma pirâmide feita com pauzinhos ou telas de bambu. 

8 Rebelião contra o governo de Getúlio Vargas, liderada por Luiz Carlos Prestes. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/historia/intentona-comunista/ Acesso em 18 de abril de 2017. 

https://www.infoescola.com/historia/intentona-comunista/
https://www.infoescola.com/historia/intentona-comunista/
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Assim, um contingente de 150 policiais foi enviado para a desocupação do lugarejo, obrigando os 

pobres sertanejos a migrar mais uma vez para outro lugar. Em seguida, a polícia queimou os 

casebres, os depósitos de algodão e víveres, saqueando todo bem que tivesse liquidez imediata. 

Ainda de acordo com o mesmo historiador, alguns meses depois, quando já ocupavam outro 

espaço chamado de Mata dos Cavalos, os moradores se dividiam em duas correntes de pensamento. 

De um lado, sob o comando teocrático e amigável de José Lourenço, que pregava o perdão aos 

responsáveis pela dispersão do grupo. Do outro, sob a liderança político-militar de Severino Tavares, 

que defendia a vingança e a reconquista do Caldeirão, tendo resultado na morte do capitão José 

Bezerra, alguns soldados e três camponeses durante um confronto na mata, de modo cruel. 

Tal hostilidade foi fundamental para chamar atenção das autoridades republicanas e da igreja 

e impulsionar ao máximo o trabalho da mídia, que naquele momento, se posicionou contra a 

comunidade do Caldeirão, tendo sido esta atacada horas depois mediante bombardeio por aviões da 

FAB (Força Aérea Brasileira). 

Diante da impossibilidade de continuar a comunidade naquele lugar, alguns meses depois o 

beato José Lourenço, por intermédio de Júlio Macedo, comprou um pequeno terreno, desta vez no 

município de Exu, uma pequena cidade do Estado do Pernambuco, denominando o local de Fazenda 

União. Compra essa, que só foi possível a partir de um reembolso judicial feito pelo capitão Cordeiro 

 

Neto, referente a um leilão de alguns bens apreendidos no Caldeirão, no ato de intervenção policial 

no ano de 1936. 

Na fazenda União, Zé Lourenço reorganizou a comunidade, embora não estimulasse o 

crescimento desta, temendo novas repreensões por parte do governo. Segundo as narrativas locais, as 

autoridades pernambucanas o mantinham sob constante vigilância, mesmo sendo um homem idoso, 

cansado, mas nem por isso deixara de ser acolhedor, caridoso e esperançoso. 

Alguns historiadores afirmam que ele teria continuado o seu trabalho coletivo, igualitário e 

solidário, ajudando as pessoas da região, recebendo visitas de romeiros, até o dia da sua morte, 

ocorridaa 12 de fevereiro de 1946, aos 74 anos de idade, vítima de pestebubônica (TELES, 2014). 

Conta-se que seu corpo fora transportado a pé até ocemitério do Socorro, na cidade de Juazeiro do 

Norte, onde, sob grande comoção, fora sepultado ao lado do túmulo do padre Cícero, sem sequer ter 

direito a celebração de uma missa fúnebre, tendo o monsenhor Juviniano Barreto usado de palavras 

grosseiras para negar o pedido dos peregrinos. 

Agora, passadas mais de oito décadas, ainda não se tem uma certeza de como findou a  

história do povoado Cadeirão. O que fizeram os camponeses após a morte do beato? Será que 

retornaram as suas origens, tornando a viver como antes: uma vida dura e de sofrimento? Oque se 

sabe é que alguns deram continuidade aos trabalhos no pequeno sítio que herdaram do beato, 

cultivando as plantações agrícolas e comercializando os seus frutos, discretamente, para evitar 

chamar a atenção das elites fazendeiras da região e das autoridades locais. 

Dessa forma, a narrativa local afirma que as famílias remanescentes (não há dados que 

comprovem a quantidade), ficaram incumbidas de manter vivos os costumes e o elo cultural criado 

entre aquela comunidade, para que os seus hábitos não se perdessem com as futuras gerações, que 

com o tempo, se espalharam pelas terras nordestinas. 

Atualmente, é difícil encontrar algum descendente dos familiares que sofreram o massacre de 
1936, a não ser no assentamento 10 de Abril, o primeiro assentamento de reforma agrária do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) criado na região do Cariri, que se encontra próximo ao 

sítio Caldeirão, na cidade do Crato. 

 

O Caldeirão e suas relações com a contemporaneidade 

A região caririense se desenvolveu muito e Juazeiro do Norte tornou-se a segunda maior 

cidade do interior cearense e polo de uma das regiões mais importantes do Ceará, com uma 

população estimada em três milhões de habitantes (IBGE, 2010). Nas duas últimas décadas a cidade 
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passou a receber grandes redes de empresas, tornando-se uma as dez maiores do Brasil em 

faturamento e investimentos que atenderam às expectativas destes grupos econômicos, incluindo 

multinacionais. 

Um destaque importante é que além do desenvolvimento econômico, a região do Cariri é 

também um celeiro da cultura regional, com forte expressão nas mais diversas manifestações 

culturais, políticas e sociais. O mais intrigante de tudo isso, é que é possível mesclar os costumes do 

povo que habitou a comunidade do Caldeirão com as práticas tradicionais encontradas no Cariri, as 

quais são possíveisdestacar: 

 Culturais: A região agrega grande influência da religiosidade do povo caririense, 
preservando costumes populares que embelezam as tradições locais, atraindo milhares de pessoas de 

todas as regiões do país. Tome-se o exemplo das diversas romarias que acontecem anualmente durante 

todo o ano na cidade de Juazeiro do Norte. Atraídos pela fé no padre Cícero, os romeiros fizeram do 

Cariri um verdadeiro santuário de seus costumes e crenças. Anualmente, estima-se que a cidade receba 

cerca de 2,5 milhões de romeiros, que mantém a economia local em constante movimentação. 

Enquanto que nos últimos anos, tem-se registrado uma queda econômica e comercial em todo o país, 

reduzindo inclusive o PIB do Estado. No entanto, Juazeiro do Norte tem se comportado de forma 

diferente, indo na contramão dessa crise, chegando o PIB a crescer 3,5%, destacando a cidade até da 

capitalcearense. 

 Políticos: A comunidade do Caldeirão crescia e se tornava cada vez mais autossuficiente, 

gerando um incômodo de natureza autônoma por parte da elite dominadora da época. Por se tratar 

de um verdadeiro oásis em pleno sertão, o lugarejo se tornou destino de milhares de camponeses 

que lutavam diariamente contra a fome e a sede, e por essa razão, a maioria se tornava totalmente 

dependente do poder dos coronéis, poder este, que predominava com bravura na região. Esses 

grandes proprietários de terras mantinham um enorme grupo de sertanejos em condições de plena 

miséria. Apesar da Lei Áurea já ter sido declarada nessa época, a maioria dos camponeses não 

possuía terras e eram obrigados a aceitar as péssimas condições de absoluta miséria para não 

morrer de fome. No entanto, à medida que a notícia sobre o Caldeirão percorria o Nordeste, os 

sertanejos deixavam os seus senhores e se deslocavam até o arraial, para fazer morada e tentar 

uma vida digna, cultivada nos princípios da fé, do trabalho e da solidariedade. Este êxodo 

acarretou na redução drástica da mão-de-obra barata e explorada pelos coronéis, despertando a 

fúria dos mesmos, que se uniram a igreja e ao governo para declararem ataque contra o Caldeirão. 

Assim, o nível de rivalidade que marcou a época, devido as grandes diferenças entre uma 

economia que valorizava a acumulação de riquezas, em relação a uma economia pautada nos 

princípios da autogestão, da democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, e 

distribuição solidária do que era produzido. Os discípulos do beato ‘Zé Lourenço’ se dedicavam a 

valorização da fé, servindo uns aos outros para a perpetuação do arraial, ou mesmo para a 

perpetuação de sua descendência em seu contexto integral, preservando a cultura, a ética e a 

existência do ser consciente e condizente com estes valores. Mesmo havendo passado mais de 80 

anos, ainda prevalecem os resquícios de atritos políticos e governamentais. No entanto, com 

outros modos de expressão. Trata-se das polêmicas manifestadas contra as tribos indígenas e o 

MST, por exemplo. Na região do Cariri, há uma história de mais de 25 anos de luta em busca da 

posse de terras, por agricultores do MST que, pode-se afirmar que é um remanescente do 

Caldeirão. 

 Sociais: Em contextos de seca, fome e miséria, na comunidade do Caldeirão não faltou alimentos 

e cada integrante tinha o seu papel a desempenhar. À medida que o tempo passava, o Caldeirão 

passou a abrigar mais de duas mil pessoas. Grande parte destas, eram pobres sertanejos que 

almejavam uma vida melhor, para lutar contra sede a fome, o solo seco e o futuro comprometido 

pelo silêncio indiferente das autoridades. No Caldeirão tudo era de todos e nada era de ninguém. 

Nada tinha um proprietário, não existiam posses. A vida era pautada no dar, receber e agradecer! 

No arraial era cultivado o feijão, o arroz, o milho, a cana-de-açúcar, além da criação de animais 
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tais como caprinos e bovinos. Através da fé, do trabalho e da riqueza compartilhada, foi que o 

beato ‘Zé Lourenço’ e seus seguidores solucionaram o problema da fome em uma região, que na 

época, era conhecida pela estiagem, seca e falta de alimentos. Sob a administração do beato ‘Zé 

Lourenço’ até o seu último dia de vida, conta-se que se aproveitava de tudo, inclusive os dons e 

talentos que cada novo morador tinha. Foi dessa forma, que a comunidade cresceu e se 

desenvolveu não somente em culturae religião, mas também em mão-de-obra qualificada, com a 

presença de carpinteiros, ferreiros e artesãos, que produziram roupas, cintos, ferramentas e até 

sapatos. Tome-se o exemplo do algodão, que era cultivado e produzido na própria comunidade. 

Assim, caminhava-se para a autossuficiência. 

 Sustentáveis: O agrupamento de sertanejos que chegaram a ser chamados de lunáticos, fanáticos, 

hereges e tantos outros adjetivos de baixo nível; desenvolveu estratégias de convivência com o 

semiárido, por meio do plantio agroecológico, com a criação de sistemas de irrigação 

sustentáveis, e partilhando os frutos do trabalho conforme a necessidade de cada um. Sabe-se que 

nas últimas três décadas a questão ambiental tem se destacado fortemente como um dos temas 

mais debatidos em toda a esfera terrestre. Desde os anos 1970 que os efeitos drásticos da 

degradação ambiental não se limitam apenas tratamentos básicos locais, promovidos por ações 

governamentais dos municípios. Os efeitos produzidos a partir da devastação ambiental em um 

determinado país ou região implicam diretamente no comprometimento global. No Caldeirão, as 

casas eram construídas a partir de materiais advindos da natureza, tais como o barro que era 

utilizado para o revestimento de paredes; e a palha que podia ser usada para cobrir os seus 

casebres. A energia elétrica não chegava até eles, sendo a iluminação proveniente do lampião, 

lamparinas ou velas. Enfim, os relatos dão conta de que a comunidade do Caldeirão já exercia 

relevantes cuidados com o seu espaço habitacional, valorizando o meio ambiente e promovendo 

meios de vida maissustentáveis. 
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NOTAS DE ENSINO 

 

Trabalho Associado, Fé e Autogestão: Reflexões Sobre a Organização Produtiva no Caldeirão 

da Santa Cruz do Deserto 

 

Resumo do caso 

 

O presente caso pretende expor um fato histórico de gestão coletiva baseada nos princípios da 

autogestão e da economia solidária. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi uma comunidade de 

sertanejos que existiu na década de 1930, tendo como protagonista um homem que combinou fé e 

trabalho associado conhecido como beato Zé Lourenço, que administrou cerca de quatro mil pessoas. 

A forma de gestão adotada neste caso provocou impacto na burguesia dominante, que através de um 
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bombardeio promovido pelo exército brasileiro, casou seu fim. Porém, os ideais da comunidade 

permanecem vivos nos remanescentes, principalmente, no Assentamento 10 de abril, localizado no 

Crato. 

 

Objetivos de ensino 

 

Os objetivos de ensino que se destacam no caso são: 

 Apresentar a forma de gestão adotada pelo beato José Lourenço e relaciona-la com as 

definições e práticas da economia solidária que conhecemoshoje; 

 Propor a análise de um fato histórico, destacando os seus aspectos culturais, políticos, sociais 

e da sustentabilidade de experiências autogestionárias, relacionando tais aspectos aos 

princípioseconômicos; 

 Destacar como se encontra a região atualmente, mais especificamente, a cidade de Juazeiro  

do Norte, o lugar desenvolvido pelo padre Cícero e primeira habitação do beato ZéLourenço. 

 

Fonte e Métodos de coleta: 

 

Por se tratar de um fato histórico, não foi possível entrevistar os protagonistas da comunidade citados 

neste caso. No entanto, foram utilizadas as seguintes fontes: 

 Visita técnica ao local do massacre, observando cada detalhe do ambiente, a fim de coletar 

dados dimensionais e estruturais dolocal; 

 Audição de relatos contados por pessoas que tem algum grau de parentesco com as vítimas do 

massacre e análise dedocumentários; 

 Fontes documentais envolvendo palestra, arquivos de jornais e páginas da web – relacionadas 

ao Caldeirão; 

 Livros didáticos, artigos científicos edissertações. 

 

Relações com os objetivos de um curso ou disciplina 

 

O caso pode ser aplicado como material didático de apoio para cursos e disciplinas voltadas aos 

conteúdos de administração, gestão de pessoas, liderança, economias sustentáveis, dentre outras 

propostas interdisciplinares. Os temas abordados se referem à liderança e a gestão de pessoas; as 

tradições religiosas e a cultura regional; além das questões políticos sociais e autogestionárias, 

apresentando uma gestão de pessoas do ajuntamento, integrando-as as teorias econômicas para a 

apresentação, por exemplo, de Temas Geradores (sob o olhar de Paulo Freire), a serem debatidos em 

sala de aula. 

 

Disciplinas sugeridas para o caso 

 

O caso é útil para reflexões sobre trabalho associado, liderança, superação de dificuldades e 

dimensões intangíveis no processo de organização produtiva autogestionária, fundamentadas na 

solidariedade. Sugere-se o seu uso em disciplinas do curso de Administração, notadamente, aquelas 

relacionadas ao empreendedorismo social, gestão de pequenos negócios, gestão social e da memória 

cultural, desenvolvimento regional sustentável, elaboração de projetos sustentáveis, entre outras que 

dialoguem com alternativas de geração de trabalho e renda relacionadas aos princípios da Economia 

Solidária. 

 

Possíveis tarefas a propor aos alunos 

 

1. Analise as razões que levaram o Estado brasileiro a intervir de modo tão violento para 
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reprimir a comunidade? 

2. Por que o assunto não é abordado nos livros de história, tal como Canudos? 

3. Seria o beato José Lourenço, mesmo sem saber, o líder pioneiro em economia solidária na 

região? 

4. Por que tal forma de organização social e econômica viria a ser a uma causa (argumento) para 

o massacre? 

5. Haveria então, outra forma de gestão a ser exercida pelo beato ‘Zé Lourenço’ que não fosse 

confundida com um movimento messiânico? 

6. Sabe-se que a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) é muito eficaz 

para analisar cenários organizacionais. Baseado no modelo de quadro disponível abaixo e 

considerando o modelo organizacional estudado, construa as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças relacionadas à comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, justificando 

cadauma: 
 

Quadro 1 - Modelo de matriz SWOT 

 

AMBIENTE 
PONTOS 

FAVORÁVEIS 

PONTOS 

DESFAVORÁVEIS 

INTERNO 

DO CALDEIRÃO 

Forças Fraquezas 
  

  

 

AMBIENTE 

EXTERNO 

DO CALDEIRÃO 

  

Oportunidades Ameaças 
  

  

  

Fonte: Baseado em TAVARES, M.C. Gestão Estratégica. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Possível organização da aula para uso do caso 

 

Como estratégia pedagógica, a ideia é que o docente apresente a temática do caso e o contexto 

organizacional que servirá de exemplo para a prática de gestão de pessoas e grupos sociais. Ademais, 

recomenda-se que seja feita a apresentação da literatura de apoio, como base para análise do caso, 

lançando mão da dinâmica de elaboração de uma linha dotempo. 

Este caso pode ser trabalhado em 8h/a, organizando a turma em pequenos grupos para realizar a 

leitura do texto e responder as questões propostas para reflexão. Após isso, a classe pode ser 

reorganizada de forma circular, para realizar uma discussão entre todos, orientada pelo professor. 
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