
1 
 

 

 

MAB Professor 
Raimundo Cela – Um Mestre Brasileiro 

 
  



2 
 

 

 

 

 

 

Bem-Vindo à exposição “Raimundo Cela – um mestre brasileiro” no Museu de Arte 

Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado (MAB/FAAP) 

Este material contém propostas que suscitam a interelação entre as práticas realizadas nos 

diferentes espaços, a escola e o museu. Acreditamos que cada sala de aula traz suas 

especificidades e que as estratégias devem ser adaptadas e reconceitualizadas em cada 

experiência de ensino. Sendo assim, apresentamos possíveis caminhos sem circunscrever as 

atividades em idades ou disciplinas específicas que podem ser apropriados pelo professor 

conforme for à visita ou seu objetivo pedagógico.  

 

SOBRE A EXPOSIÇÃO 

O Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB-FAAP) realiza, a partir de 12 de junho, a exposição de 

Raimundo Cela (1890-1954), principal artista cearense de sua geração. Reunindo 120 obras, a 

retrospectiva apresenta o percurso do artista desde suas obras acadêmicas até os últimos 

trabalhos, plenos de ritmo e emoção. 

Com curadoria de Denise Mattar, que tem como proposta resgatar artistas de qualidade que 

ficaram à margem da história oficial da arte brasileira, a mostra “Raimundo Cela – um mestre 

brasileiro” apresenta a obra de um realizador muito respeitado entre os estudiosos, mas pouco 

conhecido do público em geral.  

Maior retrospectiva já realizada do pintor cearense, a mostra abarca sua trajetória, a partir de 

momentos chave que representam o início de um novo ciclo em sua obra. 
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Autorretrato, 1921 

 

 

 

 

 

ARTISTA VIDA E OBRA 

O artista apresentado nessa exposição é natural de Sobral, Ceará, e nasceu em 19 de julho de 1890. Depois de passar a 

maior parte de sua infância em Camocim, muda-se para a capital Fortaleza, em 1906, onde cursa o Liceu, bacharelando-se 

em Ciências e Letras. Em 1910, iniciou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde teve como 

professor alguns dos mais reconhecidos artistas acadêmicos daquele período, como Eliseu Visconti (1866-1944), João 

Zeferino da Costa (1840-1915) e João Batista da Costa (1865-1926); simultaneamente, também cursa Engenharia na Escola 

Politécnica. 

O artista conquista o prêmio viagem ao estrangeiro na Exposição Geral de Belas Artes, no ano de 1917, com a obra 

“Último diálogo de Sócrates”. Em 1920, embarca para Europa, onde reside na França, retornando ao Brasil apenas em 

1923 devido a problemas de saúde. Ao regressar ao seu país de origem, decide retornar a Camocim, casa-se e tem dois 

filhos. Nesse período se distancia do circuito artístico e não expõe. 

Em 1938, Raimundo Cela transfere-se com sua família para Fortaleza, onde leciona desenho, e em 1942 volta a expor em 

uma mostra individual.  

Permanece na capital do Ceará até 1945, quando retorna ao Rio de Janeiro. Estabelece-se em Niterói, nesse período 

lecionou e ganhou reconhecimento pelo seu trabalho artístico, por exemplo, foi aprovado como professor de gravura na 

Escola Nacional de Belas Artes. Em 1954, faleceu no Rio de Janeiro.  

Em sua obra podemos identificar um artista que não se enquadra nas vanguardas do início do século XX no Brasil, mas isso 

em nada diminui sua importância na História da Arte Brasileira. Sua produção retrata a realidade de sua experiência no 

litoral cearense, como também um inegável valor artístico e técnico. 
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ANÁLISE DE IMAGEM  

da obra “Último diálogo de Socrátes”, viagem e prêmio.  
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Este quadro foi exposto pela primeira vez na Exposição Geral de Belas 

Artes, Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, no qual ganhou o 

prêmio viagem ao estrangeiro, viajando para França em 1920. 

O quadro apresenta Sócrates em seu último discurso, antes de ser 

condenado. O personagem histórico foi considerado uma ameaça ao 

governo democrático de Atenas.  

Perceba as linhas que compõem sua obra. Qual parte da obra chama 

imediatamente a sua atenção? A partir deste ponto, como se dá o 

movimento do seu olhar?  

 

Podemos identificar algumas características: percebemos um foco de 

luz no personagem de branco, provavelmente o próprio Sócrates.  Ele 

aparece em uma postura de discurso, com a mão levantada que pode 

simbolizar o fato dele estar com a fala, o que faz referência ao título 

da obra.  

Perceba os outros personagens presentes na pintura: como estão 

representados? Como são suas posturas? Perceba a linguagem 

corporal de cada um. Todos estão atentos ao discurso de Sócrates?  

Quais outros elementos representados na obra? Em qual época viveu 

Sócrates? Que lugar será esse onde se encontram essas pessoas? 

Ao fundo, podemos ver uma pessoa olhando a janela, na qual 

podemos inferir ser a cidade de Atenas. Relembrando-nos que um júri 

composto por cidadãos da cidade decidiu o fim trágico de Sócrates. 

Essa é uma das possibilidades de interpretação da obra de Raimundo 

Cela, através de objetos e personagens retratados. 
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PARA SABER MAIS: As jangadas no Brasil 
Educadora: Paula Yida 
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Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram embarcações parecidas com as que viram na Índia, conhecidas como jangadas. Aqui, os índios 

as chamavam de apiperi ou igapeba.  

Acredita-se que a palavra jangada tem derivações no termo malaio xangadam e do sânscrito sanghata, que significa união de tábuas flutuantes. 

As apiperis dos indígenas brasileiros eram feitas de cinco ou seis paus redondos e bem amarrados com cipós. O remo era chamado de jacumã. 

A jangada deriva da balsa, o mais primitivo dos barcos, composto de paus amarrados entre si. A base da jangada continua sendo a união de troncos, entretanto, as 

diferenças entre elas são muitas e vão do formato dos troncos até a maneira de uni-los. 

A jangada comum é a de seis paus: dois no centro chamados de "meios", dois seguintes, dispostos simetricamente, chamados "mimburas" (palavra de origem tupi) 

e dois externos, chamados de "bordos". Os quatro paus mais centrais (meios e mimburas) são unidos por cavilhas de madeira mais dura. Já os paus de bordo são 

encavilhados nos mimburas, de modo a ficarem mais elevados. 

Na sua armação, instalam-se dois bancos, a vela, a bolina e o remo de governo. 

Na sua construção não se usam pregos nem metal de qualquer espécie. As madeiras mais utilizadas são pau-de-jangada ou mulungu, tiliácea, apeíba, tibourbou 

entre outras.  

A tripulação das jangadas costuma ser composta por quatro pessoas: o mestre, que comanda a embarcação, o proeiro, que sustenta a corda da jangada e molha a 

vela quando vai da terra para o alto mar, o bico-de-proa, que molha a vela quando a jangada vem do mar para a terra e o contra-bico ou rebique que é o pescador 

que fica na parte anterior da jangada durante as pescarias. 

Desde o primeiro registro no século XV até os dias atuais, as jangadas continuam como elemento econômico ligado à pesca, e não à guerra ou ao transporte 

comum, como as canoas, as igaras, as ubás. 
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Proposta de oficina: MODELO VIVO  
Educadora: Paula Yida 

 

A prática do desenho com modelo vivo como base de ensino/trabalho. 

O corpo e sua configuração: reflexão sobre o corpo e sua forma. 

 

Introdução:  

A prática do desenho com modelo vivo data desde a Grécia Antiga como um exercício de 

observação do corpo real, em suas diversas formas e posições, servindo como um estudo, 

uma etapa inicial para a elaboração de obras artísticas. Porém, é no Renascimento que a 

prática se estrutura dentro da Academia, sendo um dos principais pilares para o ensino das 

artes.  

Diversas técnicas se aplicam a partir da posição do modelo vivo. Exercícios rápidos e 

sintéticos possibilitam o estudo do movimento e a forma, por exemplo. Poses mais 

elaboradas permitem mais atenção a detalhes, estudos mais aprofundados de luz e sombra, 

volume etc. 

Nomes como Dürer, Leonardo da Vinci, Rembrandt e Rodin são exemplos de artistas que se 

utilizaram da técnica na elaboração de seus trabalhos.      Michiel Sweerts. A aula de desenho, c.1655/60 
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Propostas: 

No início da atividade, monte a sala com as mesas em circulo para que cada aluno tenha um 

ponto de vista do modelo em pose. No centro do circulo, coloque um tablado ou mesmo um 

banco mais alto para que sirva de apoio ao modelo.  

Sempre que o modelo for escolhido entre os alunos da sala, é importante ressaltar o modo 

como aquele aluno escolherá a pose, já que permanecerá nessa mesma posição pelo tempo 

previsto de cada exercício.  

1. Parte I - Aquecimento: rodadas rápidas de 15 a 30 segundos. Modelo em pose e em 

movimentos lentos (3 minutos ao todo – 4 exercícios de 15” e 4 exercícios de 30”) 

Esses exercícios servirão como uma forma de aquecimento para quem desenha, deixando a mão 

fluida e possibilitando um traço mais livre. Tópicos a levantar: linha de contorno, formas e 

interpretação, desenho cego etc. 

2. Parte II – Rodadas de um, três e cinco minutos. Modelo em pose (18 minutos ao todo – 

2 exercícios de cada) 

Nessa etapa, podemos nos aprofundar um pouco mais em alguns detalhes que no exercício 

anterior não foi possível captar. Além disso, atentar às poses escolhidas para o modelo, levando 

em conta o tempo de pose para cada exercício. Tópicos a levantar: massa e volume, luz e 

sombra, repetição de detalhes do corpo etc. 

3. Parte III – Rodada de vinte minutos. (20 minutos ao todo – 1 exercício) 

Como é a parte mais longa do exercício, pode-se fazer um apanhado geral de todos os tópicos 

antes discutidos.  

4. Parte IV – Exposição dos desenhos e fechamento 

Exponha sobre as mesas os resultados dos exercícios. Note a maneira como o traço dos alunos 

se modifica com cada tipo de exercício e como a duração desses exercícios reflete nos desenhos.  

              Materiais: 

 

 Papel (sulfite/canson) 

 Prancheta 

 Lápis/lápis de cor etc 

 Borracha 

 Caneta esferográfica/nanquim 

 Pastel seco/oleoso 

 Lanterna 

 Objetos para adorno 
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Proposta de oficina: GRAVURA  
Educadora: Cássia Oliveira 

 

A gravura é uma técnica utilizada desde o século II pelos egípcios e chineses. Foi redescoberta pela Europa no século XV e cumpriu papel importante na difusão de 

imagens, desde religiosas, científicas até impressão de cartas de baralho, sendo até hoje bastante utilizada em diversos meios, como artísticos, científicos e 

industriais. Os suportes para gravação de imagens são vários, como a madeira, pedra e metal. Aqui vamos experimentar outros materiais de suporte e gravação. 

Convidamos você a gravar sua imagem que queira deixar para a história! 

 

Vamos ao passo a passo do processo;  

1. Fazer um estudo do desenho que pretende gravar em um papel. Podendo ser em um sulfite e com um lápis grafite. 

2. Riscar o EVA com o lápis formando o desenho desejado (importante que o risco seja um tanto fundo);  

3. Aplicar com pincel a tinta na matriz, cuidando para que ela entre nos riscos;  

4. Retirar o excesso da tinta com papel, cuidando para que saia apenas da superfície e não dos sulcos;  

5. Colocar o papel em cima da matriz  

6. Passar a régua ou um rolo de macarrão por cima do papel como se fosse a prensa. 

7. Podemos comparar os resultados no final.  

 

 

 

 

Materiais:  

 EVA  

 Lápis (garfo, faca, palito de dente, palito de churrasco, 
hashi, lixa, qualquer objeto que risque a matriz)  

 Tinta para tecido (acrilex)  

 Papel (sulfite, canson) ou tecido (algodão)  

 Papel toalha  

 Pincel 

 Régua 

 Rolo de macarrão 
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Proposta de Jogo: MÍMICA 
Educadores: Fernando de Souza Carvalho 

 

Em sua obra, Raimundo Cela deu grande destaque às figuras humanas. Seja em sua série de pinturas de cabeças, ou em suas gravuras sobre os operários 

europeus, ou em seu trabalho acerca dos jangadeiros cearenses, Cela demonstra profundo interesse e talento em retratar as particularidades do corpo, e sua 

dinâmica com o meio. 

Perceba, por exemplo, o tônus que os corpos dos trabalhadores têm. Veja a musculatura dos personagens, os pontos de tensão, o modo como os corpos lidam 

com a gravidade, e a dinâmica de peso e contrapeso. Quantas informações sobre estes personagens podem ser obtidas quando olhamos para elas? Como 

percebemos quem são eles (trabalhadores do mar? Operários? Acadêmicos?), quais os contextos em que vivem, em qual momento de suas vidas se encontram 

(estão trabalhando ou descansando? Fazem isso há muito tempo?), entre outras questões? E o que, exatamente, nos transmite estas informações? 

Tendo isto em mente, propomos um jogo de mímica para que você e seus alunos se aprofundem nesta pesquisa sobre o corpo.  

Junte os estudantes em um grupo (ou em qualquer outra configuração que você ache mais prática) e determine profissões como o tema da partida. Então, 

entregue papéis com profissões específicas e deixe que eles comuniquem, através do corpo, qual o trabalho que eles exercem. Chame a atenção deles para as 

diferenças entre os corpos de cada profissional. Como é, para eles, o corpo de um médico? E de uma enfermeira? Como são e como agem policiais, coveiros, 

professores ou atletas olímpicos? E de qual maneira os alunos que estão na plateia, tentando adivinhar, leem os sinais de quem está fazendo a mímica? 

Você também pode propor mímicas em pequenos grupos: como agiriam jangadeiros pescando em alto-mar, ou como seria a produção de uma jangada?  

Peça também que eles percebam o quanto os corpos pesquisados durante o jogo têm em comum ou de diferente com os corpos deles no dia-a-dia, ou com os 

corpos que eles veem normalmente. 
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Proposta de oficina: HISTÓRIA EM QUADRINHOS  
Educadora: Cristina Walter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela palavra (voz), pelo gesto 

(corpo), por imagens (desenhos, 

pinturas, fotografias), pela música, 

pela dança, pelo cinema (filmes), 

pela TV (novelas), etc.  

 

 
Quem já ouviu uma 

história? Quem já 

contou uma história? 

 

 

As histórias podem ser contadas 

de diversas maneiras, vocês 

saberiam dizer alguns? 

 

 

Através de suas pinturas, 

desenhos e gravuras, 

Raimundo Cela retratou os 

trabalhadores do litoral 

cearence, como os 

jangadeiros, pescadores e 

rendeiras. 

Depois de observar as obras 

com os seus alunos, convide-

os a criar uma história em 

quadrinhos usando os 

personagens retratados pelo 

artista.  
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OFICINA CORPORAL (PARA PEQUENOS E GRANDES) 

AS REPRESENTAÇÕES DO CORPO NA OBRA DE RAIMUNDO CELA 
Educador: Rafael Limongelli 

 

O corpo aqui é visto como superfície de inscrição da cultura e suas técnicas corporais (andar, comer, trabalhar, cantar, dançar, etc). Estamos propondo alguns 

jogos teatrais para adensar esta percepção. 

Convide o grupo para fazer um aquecimento das articulações do corpo (mãos, braços, cintura, pés, pernas e cabeça).  

 

ANÁLISE DE IMAGEM 

Observe o quadro, Último Discurso de Sócrates (imagem 1 página 4) e levantar os seguintes questionamentos: 

“O que está acontecendo? Como você consegue perceber que isto está acontecendo? O corpo dos personagens pintados querem dizer algo?” 

“São corpos expressivos? Corpos cotidianos ou extraordinários? Eles contam uma história, são narrativos? Eles representam algo?” 

Convidar o grupo para ver os esboços e conversar sobre PROPORÇÃO E ARTICULAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORÇÃO 

A proporção se refere a uma 

determinada relação entre as partes que 

mantêm uma ordem entre si capaz de 

serem especificadas. A proporção deve 

ser respeitada nos casos em que se 

representam os seres vivos, em particular 

os seres humanos.  

ARTICULAÇÃO 

 

As articulações do corpo humano, 

pertencentes ao sistema articular, são 

responsáveis por muitos movimentos 

que realizamos uma vez que conecta os 

ossos do esqueleto humano à outros 

ossos ao às cartilagens, como acontece 

nos joelhos, cotovelos, punhos, 

tornozelos, ombros, etc. 

 

ATIVIDADE ESCULTURA VIVA 

Divida o grupo em duplas. Uma pessoa será 

escultura e a outra será escultor. Eles 

esculpirão o corpo da dupla com referências 

as representações do quadro Último discurso 

de Sócrates. Depois de esculpido, os 

escultores passeiam no salão para ver as 

obras. Depois invertemos as funções, 

escultores viram escultura e vice-versa. 
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ANÁLISE DE IMAGEM 

Observe a tela “A virada” (imagem 2 página 6).  

Cada pessoa escolherá um personagem para si. Orientamos a pessoa a olhar profundamente para o corpo do personagem. Convidamos então as pessoas a fazer a 

mimese dos desenhos que estão olhando. Todas juntas.  

Observando a tela conversar sobre o corpo dos jangadeiros: “Como é a postura? A cor da pele? As roupas? A relação entre o corpo e a paisagem? Quais as 

habilidades e técnicas desse corpo? Como elas se relacionam com a cultura desse povo?” 

 

ATIVIDADE JOGO DA MÁQUINA 

Orientar os educandos a construir uma máquina juntos, utilizando como matéria prima os seus corpos e as suas vozes. 

Um de cada vez inventará um movimento e um som que possa ser repetido, como uma máquina. Cada um tentará combinar seu som e movimento com o resto do 

grupo até que estejam todos jogando. 

A máquina se repete algumas vezes com diferentes temas para a criação do som e do movimento, como: ‘máquina do trabalho’, ‘máquina da foto’ até chegar na 

“máquina dos jangadeiros”. 

 

PRA FINALIZAR  

Em roda, conversar sobre impressões e sensações sobre a experiência proposta. Facilidades, dificuldades, memórias, etc.  



16 
 

PARA VER E REFLETIR: ANÁLISE COMPARADA 
Educador: Rafael Limongelli 

 

 

 

 

 

 

Na exposição os estudantes terão acesso a 4 obras apresentadas acima. Proponho aqui a análise comparativa dessas imagens. Essas imagens têm 

semelhanças e diferenças evidentes. Todas são da mesma década, anos 40, e foram feitas no Ceará.  

A primeira imagem é do artista Chico Albuquerque, fotógrafo cearense. 

A segunda é uma pintura em tinta óleo e a quarta uma gravura em água-forte, ambas de Raimundo Cela. 

A terceira é um filme gravado por Orson Welles.  

 

A partir das imagens proponha um debate em sala de aula.  

O que você observa sobre o conteúdo das quatro?  

Existe um tema?  

Existe um discurso social e político e/ou uma tese defendida em cada obra? 

Esses conteúdos, temas e discursos se assemelham entre si? 

Qual suporte que cada artista escolheu para se expressar?  

A forma de cada linguagem escolhida se relaciona com o conteúdo, tema e discurso de cada obra?  

É possível dizer que a forma escolhida por cada artista também compõe um discurso e conteúdo de cada obra? 

É possível afirmar que a figura do homem, trabalhador cearense, jangadeiro aparece em destaque nas obras? Uma maneira de exaltar e 

reconhecer historicamente um personagem social? 

Ou. 

Podemos afirmar que o que está em destaque é menos a figura humana do jangadeiro e mais a cultura imaterial das comunidades l itorâneas do 

Ceará? Suas relações com o mar e os materiais encontrados nessas regiões? 
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Imagem do documentário It’s All True (1993) 

 

 

 

PARA SABER MAIS: O RAID DA JANGADA SÃO PEDRO  
Educador: Fernando Carvalho 

 

No dia 14 de setembro de 1941, quatro jangadeiros – Raimundo “Tatá” Lima, Manoel “Preto” Pereira da Silva, Jerônimo André de Souza e Manoel “Jacaré” 

Olímpio de Meira – saíram da Praia do Peixe, Fortaleza, com destino à capital federal de então, o Rio de Janeiro. Cumprindo todo o trajeto a bordo da jangada São 

Pedro, os quatro tinham como objetivo reunir-se com o presidente Getúlio Vargas para solicitar melhorias trabalhistas para a comunidade pesqueira cearense.  

  

A imprensa acompanhou a travessia ao longo dos seus 61 dias de duração, batizando o episódio de raid da 

Jangada São Pedro e alçando os jangadeiros ao status de heróis nacionais. O próprio uso da palavra americana 

raid, que pode ser traduzida como jornada ou saga, deixa clara a intenção da mídia de transformar o percurso 

em um evento de proporções épicas. A atenção atraída pelos quatro homens alcançaria níveis ainda maiores 

quando, em 1942, o cineasta Orson Welles decidiria incluir a história do raid em seu filme It’s all True, cujas 

filmagens ocorriam no Rio de Janeiro. 

  

Como efeito da política de boa vizinhança entre EUA e Brasil, Welles registrava em seu filme momentos 

notáveis da cultura brasileira, como o Carnaval carioca. Constantemente durante as filmagens, Welles faria 

coro às queixas dos integrantes da comunidade pesqueira cearense, relatando à imprensa as condições em 

que viviam os trabalhadores do mar, mesmo após as promessas feitas por Getúlio. Welles também aproveitou 

seus encontros com os jornalistas para elogiar a bravura de Jacaré e seus esforços para melhorar a situação dos pescadores.    

 

Personagem de destaque no filme de Welles, Jacaré faleceu em maio de 1942, quando uma onda virou a jangada onde ele gravava a reconstituição da chegada 

dos pescadores ao Rio de Janeiro. Os jornais da época relataram o ocorrido com sensacionalismo e certo julgamento moral para com Jacaré, criticado por alguns 

por ter se afastado do mar para se dedicar ao cinema. O Correio do Ceará de 25 de maio considerava um “erro grave transplantar a realidade para a ficção, o 

heroísmo legítimo, para a lenda fugitiva”, dizendo ainda que “toda a arte do ‘film’ é feita de ficção e engodo”. 

 

A tragédia pôs um fim nas filmagens, e o material permaneceu guardado até 1993, quando Richard Wilson e Bill Khron utilizaram-no para montar o documentário 

It’s All True que contava, entre outros, com o episódio dos pescadores cearenses, intitulado Quatro Homens Numa Jangada. 
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PARA VER E REFLETIR: ALDEMIR MARTINS – outro artista cearense  

Aldemir Martins é pintor, desenhista, ilustrador, gravador e outro artista cearense a ganhar projeção nacional. Pode conferir o trabalho do artista em um dos 

vitrais do Hall de entrada da FAAP. Martins possuía contato com Raimundo Cela, tanto que em 1941, ambos participam da criação do Centro Cultural de Belas 

Artes, em Fortaleza, que posteriormente chamaria Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Sua atuação também está presente na imprensa cearense como 

ilustrador, e depois no Rio de Janeiro, e em São Paulo, onde realiza sua primeira individual e retoma a carreira de ilustrador. Entre 1949 e 1951, frequenta os 

cursos do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP e torna-se monitor da instituição. Estuda história da arte com Pietro Maria Bardi (1900-1999) e 

gravura com Poty Lazzarotto (1924-1998).  Podemos aproximar sua trajetória a de Cela, pois em 1959, também recebeu o prêmio de viagem ao exterior do Salão 

Nacional de Arte Moderna e permanece por dois anos na Itália. Podemos identificar uma produção figurativa, com cores intensas e contrastantes e um repertório 

composto por aves, cangaceiros, gatos, flores e frutas.  

A obra de Aldemir Martins foi apropriada pela publicidade e televisão. Como vemos abaixo nas latas de sorvete Kibon na década de 1980.  

 

 

 

 

 

 

A publicidade tem se apropriado de obras de artes e usado em suas embalagens e propagandas. Proponha aos estudantes que façam um levantamento sobre 

artistas que foram usados nas divulgações de produtos. Depois, faça um debate em sala de aula. O que muda na obra quando ela se adequa ao produto? Esse 

movimento pode transformar a arte em algo mais acessível? Quais os pontos positivos e negativos disso? 

 

Imagem à esquerda: desenho de Aldemir Martins na antiga lata de sorvete da Kibon  

Imagem à direita: O Galo, Aldemir Martins, 1979. 
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Mestre Sala Dos Mares 

João Bosco/Aldir Blanc 

 

Há muito tempo nas águas da Guanabara 

O dragão do mar reapareceu 

Na figura de um bravo feiticeiro 

A quem a história não esqueceu 

Conhecido como o navegante negro 

Tinha a dignidade de um mestre-sala 

E ao acenar pelo mar na alegria das regatas 

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por batalhões de mulatas 
 

Rubras cascatas 

Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas 

Inundando o coração do pessoal do porão 

Que, a exemplo do feiticeiro, gritava então 

Glória aos piratas 

Às mulatas, às sereias 
 

Glória à farofa 

à cachaça, às baleias 
 

Glória a todas as lutas inglórias 

Que através da nossa história não esquecemos jamais 
 

Salve o navegante negro 

Que tem por monumento as pedras pisadas do cais 
 

Mas salve 

Salve o navegante negro 

Que tem por monumento as pedras pisadas do cais 

PARA SABER MAIS: Dragão do Mar | Liberdade e Escravidão 
Educador: Rafael Limongelli 

 

 

 

Você reconheceu a música à esquerda? É uma canção que ficou imortalizada na voz de Elis Regina, que 

por sua vez, faz referência à outra figura imortal: O Dragão do Mar.  

O Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, ou Francisco José do Nascimento, foi um homem, negro, 

jangadeiro e nascido no litoral cearense, Canoa Quebrada, em 1839. Durante toda sua vida foi um 

trabalhador do mar, ora como jangadeiro, ora como pescador, ora como dono de jangadas, ora como 

funcionário do porto.  

Durante o período escravocrata do Brasil era comum o transporte de cativos e cativas negras do Ceará 

para o eixo Rio-São Paulo. Esse transporte era feito por grandes navios que não conseguiam se 

aproximar o suficiente dos portos e nem da costa do Ceará.  Deste modo, os jangadeiros eram 

responsáveis por transbordar os cativos da praia para os barcos e dos barcos para a praia.  

No final do século XIX, com lutas pela libertação deflagradas por todo o país, com quilombos cada vez 

mais fortes, com pressões internacionais pró-abolição, o Brasil começou a organizar alguns comitês 

abolicionistas, formados principalmente por pequenos comerciantes brancos e alguns negros 

alforriados. 

Nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881, o Dragão do Mar junto aos jangadeiros, aos cativos e cativas 

lideraram uma greve geral nos portos. Essa greve impediu que qualquer pessoa embarcasse ou 

desembarcasse na condição de escravo e escrava no Ceará.  

Essa greve, junto com a pressão dos comitês abolicionistas, resultou, 3 anos depois, na abolição do 

regime escravocrata no Ceará, 1884.  

O Dragão do Mar foi levado de trem para o Rio de Janeiro junto com sua jangada, ‘Liberdade’, e 

desfilou sendo ovacionado pela população favorável à abolição do regime escravocrata. 

Raimundo Cela pintou a tela ‘Abolição dos Escravos’ (imagem 3 página 20), em 1938, retratando esse 

tema histórico.  Essa tela foi encomendada para o Palácio do então presidente do Estado do Ceará. 

Nesta estão retratados os abolicionistas, inclusive o Dragão do Mar, a Jangada Liberdade e os cativos e 

cativas libertos. 
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Imagem 3 – Abolição dos Escravos, 1938 

Óleo sobre tela, 255x392 cm 

Academia Cearense de Letras, Fortaleza – CE. 
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