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Prefácio

S

VIVIAN TATIANA CAMACHO HINOJOSA

omos comunidades guardianas de la vida, la salud y el cuidado colectivo nos
reúnen desde cada una de las actividades, encuentros, enseñanzas que se comparten en este libro que remarca la recreación de espacios comunitarios desde
el arte popular, la agroecología, los saberes populares que resguardan los territorios ante los ataques capitalistas que sufrimos actualmente como humanidad.
El sistema capitalista evidencia la guerra contra la humanidad que va librando de manera solapada desde los productos ultraprocesados, agroquímicos e
idearios colectivos que reproducen pensamiento opresor desde los medios masivos de información y aprendizaje, promoviendo la cultura deshumanizada,
competitiva y alienante que fomenta el individualismo agresivo; pero el ataque
también es descarado con los negociados de la guerra con la industria bélico
armamentista, negociados de las corporaciones del complejo médico industrial
y fármaco-químico, también el complejo agroindustrial; todas ellas arremeten
a matar contra nuestros territorios, contra la soberanía de los países, contra las
vidas humanas que arrasan y envenenan.
En un mundo cada vez más mercantilizado e irremediablemente mediatizado
por los mercenarios de las noticias catastróficas, enfrentando olas de pandemia
Covid-19 y una guerra en curso, la desolación es parte del cotidiano vivir de
millones de habitantes; desde hace décadas venimos denunciando la pandemia
de hambre con realidades profundamente dolorosas como en África, con lugares en los que un pan cuesta un diamante, o lugares con basurales inmensos
donde animales y gente hambrienta disputan las sobras, gente que se alimenta
de la basura y es tratada de la misma manera; en una tierra fértil y fecunda es
inaceptable que gente muera por inanición.

Como si la desgracia fuera poca, nos encontramos con ideas que promueven
discurso de odio fascista y racista contra nuestros pueblos, desde espacios de
poder artificiales que les dan una palestra que falsamente los encumbra, sin
darse cuenta o sin ni siquiera posibilitar un mínimo espacio de reflexión para
considerar que si no colaboramos como humanidad, ninguno va a sobrevivir.
Coincide hoy el cumpleaños 101 de Paulo Freire, coincide también que me encuentro a 100 mts de la frontera con Brasil, en Cobija. Hace varios años coincidimos con las autoras en cirandas de cenopoesía, en la carpa Paulo Freire, en
la Internacional de la Esperanza. Hoy apelamos a las justas coincidencias que
nos han encontrado construyendo salud popular desde nuestros territorios,

confiando y sabiendo que ese Inédito
Viable nace cada vez que nuestros corazones y mentes brillantes coinciden
en la necesidad de organizarse para
transformar nuestra historia.
Las crisis de hambre — de salud, climática, de guerra — nos orillan de
inmediato a la construcción de respuestas emergentes desde los lugares
más humildes e impensados, porque
la imaginación solidaria todavía nos
habita, nuestros cuerpos territorializados enraizados en el saber profundo que permanece vivo en nuestro
sentipensar y ser-estar en el mundo,
todavía nos recuerda la fuerza de ser
criaturas comunitarias, de anhelar el
encuentro y el abrazo colectivo, de recrearnos siendo juntos nuevamente.
Como semillas sedientas por una gota
de agua en el desierto, estamos listas
para brotar, rompiendo los antiguos
paradigmas que han encerrado nuestra fuerza, listas para emerger ante la
potencia de la vida que nos convoca.
Es la misma fuerza que genera el movimiento de las estrellas, impulsa el camino de nuestro mundo en el cosmos,
la que acompaña a todo lo que nace en
este mundo. La que genera tormentas eléctricas de neurotransmisores
encefálicos cada vez que aprendemos
algo nuevo, cada vez que nos maravillamos ante la magia que nos habita
y el mundo que habitamos, es la vida
misma emergiendo incesantemente
desde el inicio de los tiempos; y pese a
cualquier circunstancia, esta fuerza es
convocada siempre por la Esperanza.
Conjugamos el Verbo Esperanzar
como persistente obstinación por la
vida digna de nuestros pueblos, de
nuestra humanidad de raíces milenarias, somos criaturas ancestrales;
preservamos el conocimiento de los
astros en nuestras células, la producción y la reproducción de la vida en
nuestros territorios hace parte de ese

ciclo armónico vida/muerte/transformación, recordando conscientemente
a quienes sembraron sus luchas, sus
lágrimas y sus sueños para que nosotros podamos nacer; somos parte
de ese ciclo interminable de fuerza y
sabiduría que heredamos de nuestra
historia ancestral.
La codicia capitalista-neoliberal-colonial-patriarcal continúa destruyendo vorazmente territorios, así mismo destruye mentes y corazones que
cayeron bajo esa estafa del sueño del
norte que es la pesadilla del sur global; millones de migrantes que buscando sobrevivir apenas llegan para
alimentar cinturones de pobreza o
son tragados por el mar y el olvido de
la hegemonía dominante que cuenta
números y no considera las vidas y
sus posibilidades extintas por causa
de la crueldad del mercado global.
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Cada criatura que nace trae un don
para este mundo, somos criaturas únicas e irrepetibles en esta humanidad;
como sujetos históricos nos corresponde tomar la fuerza que esto implica, la capacidad de transformar lo
que sea necesario en busca de aquella
dignidad humana; con cariño y respeto tomamos el hilo de la vida para pasarlo a la siguiente generación; como
criaturas en constante expansión vamos aprendiendo y complementándonos desde el inicio de nuestras vidas
hasta el último aliento de ellas; todos
somos maestros y todos somos aprendices como recuerdan las palabras de
Paulo Freire; los saberes plurales, la
diversidad de pensamiento, las comunidades de aprendizaje, la sabiduría
ancestral aún viva, son urgentes para
el cuidado de la diversidad humana
que además protege, cuida y respeta la biodiversidad, es decir, cuida de
nuestra Madre Tierra – Pachamama.

Es entonces que tomamos las banderas de lucha, desde aquella liberación
de la esclavitud, desde la lucha contra
los patrones y hacendados que explotaban nuestros cuerpos hasta la
muerte, desde la lucha por el derecho
de elegir, por el derecho de trabajar
dignamente, por el derecho de ejercer
nuestras diferencias y diversidades,
por el derecho a una vida justa y digna. Todo el dolor infligido contra los
pueblos humildes del mundo no ha
podido arrasar nuestro encuentro y
la alegría que nace de saber que hoy
estamos con vida, pese al exterminio
genocida del colonialismo, pese a la
extirpación de idolatrías e inquisición
que aniquiló millones de sabios y sabias en el mundo; grandes guardianas
parteras, curanderas, tejedoras, agricultoras, campesinas, sanadoras, fueron quemadas en hogueras por cuidar
de sus pueblos. Hoy sabemos en cada
una de nuestras células que somos
fuego, que somos aire, que somos

agua, que somos tierra: nunca podrán extinguirnos. Del fuego hemos renacido
y con fuegos sagrados estamos sanando este tiempo, este mundo.

El fuego de la alegría, de la mirada que encuentra amores, de la sonrisa digna
del trabajo logrado honestamente, de aquel abrazo tan ansiado; este fuego nos
ilumina el camino ante la senda oscura neoliberal capitalista que enfrentamos,
reconocemos — entonces que la capacidad para la Alegría es resistir a un sistema que nos pretende tristes y sometidos; la tierna alegría de ver brotar las
semillas en los campos, de ver a los ojos de una criatura recién nacida, de mirar
las estrellas y perderse en su brillo recordando nuestro hogar en el universo.
Son los saberes ancestrales, campesinos, populares y comunitarios que han
preservado estas herramientas de conocimiento e interacción con un universo
vivo que nos acoge y acompaña, por lo mismo es urgente retomar estos saberes
para el resguardo y defensa de nuestros territorios y de nuestras vidas ante
los ataques corporativos capitalistas. Porque nuestro amor por la vida no tiene precio, porque los abrazos compartidos desde la dulzura del encuentro con
nuestros hermanos y hermanas no tienen precio, porque la alegría subversiva
nace más allá de las leyes de mercado, ningún precio puede marcar nuestro
paso histórico por este mundo que estamos transformando.
Sí, eres tú, el fruto soñado por tus generaciones pasadas, eres también la semilla
de la siguiente generación: toma la fuerza de estos ejemplos colectivos que comparte cada página de este libro, vamos juntos a transformar la historia, porque
somos el Sumak Kawsay, somos la Vida digna y libre que estamos construyendo
para nuestros pueblos. Es nuestro tiempo. Es Ahora.

VIVIAN TATIANA CAMACHO HINOJOSA

Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral, dentro del Viceministerio
de Medicina Tradicional Ancestral del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional
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Latinoamericana dentro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos;
Partera Quechua, Promotora del Parto Respetado y Partería Ancestral; Magister
en Agroecología y Cultura y Desarrollo Endógeno en Latinoamérica; Promotora
de Salud Popular junto a comunidades campesinas; Comunicadora Indígena
integrante de la Red del Abya Yala de Comunicación Indígena; Medica Cirujana
Especialista en Interculturalidad y Salud, promotora de saberes ancestrales de
los pueblos indígenas.
E-mail: camachovivian@gmail.com
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Apresentação

É

VANDERLÉIA LAODETE PULGA

com imensa alegria que convido você, leitor/a, a saborear o que esta linda obra
traz: a sabedoria que emerge das práticas e experiências vivenciadas no processo de construção e realização do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento
em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com
o Semiárido! Uma das inovações produzidas como dispositivo de implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde reconhecida institucionalmente no Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria 2.761 de
19 de novembro de 2013, que tem na sua essência o diálogo, a amorosidade, a
problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação
e o compromisso com o Projeto Democrático e Popular de sociedade como princípios fundamentais (BRASIL, 2013).
Desse processo essencialmente inovador surge essa obra, em que se apresentam os saberes e aprendizados que emergiram do vivenciado no Curso e no que
o conjunto de suas singularidades político-pedagógicas possibilitaram fazer,
sentir, experienciar e criar de novos conceitos, reflexões e conhecimentos.
Sem dúvida, um presente ao Centenário de Paulo Freire que está vivo em cada
ação realizada tanto pelo Curso como pelas intervenções no cotidiano dos serviços de saúde, das equipes, dos grupos e movimentos sociais populares, das
instituições e dos diversos atores sociais nos territórios do Nordeste brasileiro,
em especial, do Ceará e do Rio Grande do Norte!
Ao adentrar nesta obra logo se perceberá que o Esperançar se coloca como uma
chave para abrir os portais da utopia como possibilidade de sonhar com Outro
Mundo Possível diante dos tempos sombrios, do obscurantismo, da apatia, do
genocídio de milhares de pessoas, seja pela pandemia da Covid-19 e seu caráter
sindêmico (HORTON, 2020, p. 1), seja pelas mais variadas formas de violência,
seja ainda pelo resultado das desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais que ameaçam a saúde e a vida no Planeta Terra.

O convite para adentrar nesse portal passa pelo diálogo como forma de se relacionar, exercer a cidadania e o poder democrático e participativo em tempos
em que a democracia vem sendo solapada do nosso país. Quando o diálogo acaba, a violência se instaura e coloca em risco a vida. O exercício da capacidade
crítica de ver o mundo através da problematização e reflexão sobre o que se esconde atrás das entranhas do poder, da ganância, da dominação, da exploração
e da violência para perceber, analisar e desvelar os verdadeiros interesses mercantis transnacionais aliados aos grupos econômicos que vêm transformando a
vida em mercadoria é uma exigência ética, política e filosófica para assegurar a
capacidade humana de reflexão sobre si, sobre o mundo, a sociedade e as relações. Se os seres humanos perderem essa capacidade, a alienação e a barbárie
ocuparão este lugar.
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O caminho para a construção da
emancipação humana capaz de integrar e interagir de forma respeitosa
com todas as formas de vida na Terra passa pelo Amor. A amorosidade é
o caminho no qual se reconhece o/a
outro/a em suas singularidades e diversidades de ser, existir e se apresentar! Só seremos capazes de construir
os inéditos viáveis (FREIRE, 2021) se
tivermos a capacidade de, enquanto
humanidade, fazer acontecer novas
relações permeadas pela amorosidade, acolhida, vínculo e respeito no cotidiano de nossas vidas, bem como se
pudermos reconhecer e fazer acontecer a partilha dos bens materiais, do
poder e do conhecimento necessários
à existência de vida na Terra.
O exercício desses valores fez parte
do cotidiano do processo de preparação, realização e desdobramentos nos
territórios e comunidades do Curso de
Especialização e Aperfeiçoamento em
Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com
o Semiárido. Por isso, esse processo foi
tão intenso, tão marcante e tão vivo na
memória escrita e expressa nos corpos que falam por si mesmos a partir
de quem viveu essa experiência — sinal de novos mundos possíveis.
Assim, além do processo vivenciado
deste Curso já estar em obra, aqui se
apresentam os conhecimentos, conceitos, saberes, reflexões e aprendizados que emergiram desta experiência
e que foi possível refletir e sistematizar. Certamente outras possibilidades vivenciadas nesse Curso estariam

e ainda estão ali passíveis de serem
escritas, mas o que aqui se apresenta
foi a potência produzida pelos atores
e atrizes sociais que a vivenciaram e
que se dedicaram a refletir acerca do
que esse processo produziu de novo e
que pode ser compartilhado com outras pessoas.

Desta forma, a sistematização possível
traz um primeiro capítulo sobre Saberes Emergentes de um Processo Coletivo de Educação Popular em Saúde
na Convivência com o Semiárido, onde
se faz uma belíssima reflexão sobre
a produção coletiva de conhecimento
permeada por uma ciência decolonial
como desafio cotidiano e reconhecimento dos saberes latino americanos
e dos povos do Sul. Além disso, há um
aprofundamento sobre a Sistematização de Experiências e seus diálogos
com outras abordagens participativas
de pesquisa e produção de conhecimento e com o tema: sentidos, dimensões e reflexões que emergem das experiências produzidas no Curso.
No segundo capítulo, intitulado Maré
Alta e Maré Baixa: o Movimento Dialógico da Educação Popular, apresenta-se as produções sobre a Educação Po-
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pular e o aprendizado em suas múltiplas dimensões: consciência, coletividade
e superação da opressão — e o esperançar como inédito viável.

O terceiro capítulo traz uma reflexão sobre o aprender com o corpo inteiro,
as linguagens e as formas de construir coletivamente com O Nascimento desta
Roda Livre que ao Nascer Já Se Move Para Libertar-Se de Si Mesma: Bem-Vindos/
As às Possibilidades e Potências das Culturas e das Artes na Produção de Conhecimento! Assim, em seu primeiro giro, a roda nos impulsiona para a dimensão
do percebido e destacado do vivido; depois traz a Cenopoesia: linguagem do linguagear; em seguida, a Cenopoesia e os repertórios humanos: arranjos cenopoéticos para uma revisitação crítica e amorosa ao vivido — e, ainda, as Linguagens
cenopoéticas e os diversos modos de ser da cenopoesia. Reflete também sobre a
Ritualidade e Mística: antenas para a construção de outras epistemologias — e
apresenta, por fim, Cuidado: essência do sentir/pensar.
O quarto capítulo traz A Produção de Saberes e de Cuidado com a Vida nos Territórios evidenciando as Concepções de Território e Territorialização no Contexto
da Saúde: Diálogos com a Cartografia Social, ressaltando que: É Preciso Avançar
para uma Concepção de Território que Produz Vida e destacando as Lutas e Resistências Socioambientais Frente ao Modelo de Desenvolvimento Hegemônico.
No quinto capítulo, a reflexão Construindo Relações Promotoras de Vida e Novas
Existencialidades (de Gênero, Étnico-Raciais) traz a análise sobre Gênero, Saúde
e Feminismos Populares: Ousadias para a Superação da Violência, do Patriarcado e Construção do Bem Viver, assim como a análise sobre Gênero, Transexualidade e Saúde.
No sexto capítulo a reflexão sobre A agroecologia e Convivência com o Semiárido: Olhares Possíveis traz a relação entre esses dois elementos como transformando vidas e as e as formas de viver e produzir no Semiárido.
Desejo, então, que as reflexões aqui trazidas, fruto da profunda articulação entre teoria e prática populares, mas referendadas e influenciando a produção
acadêmica, possam alimentar a sabedoria de cada pessoa que passar por esta
maravilhosa obra, posto que produzida por muitas mãos e vidas!
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01.

Saberes
EMERGENTES
DE UM PROCESSO

coletivo de educação

popular em saúde com o

semiárido
Vera Lúcia de Azevedo Dantas
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Por falar nisso, qual o tamanho dos braços da nossa ciência?
Quais os limites do nosso olhar?
De que olhares são feitas as nossas ciências?
De quantos fazeres, saberes e experimentos é feita a nossa ciência?
De quantas cobaias se produz uma ciência?
Com quanto respeito ao outro se faz uma ciência ou um ato educativo?
Quanto de essência humana há em nossas práticas científicas e educativas?
Para que e a quem servem nossas ciências?
Quanto de inteligência, ética e paz há entre os saberes?
Quanto poder emite, concentra, aplica, replica, implica um cientista,
um artista, um educador, um pesquisador, um trabalhador humano?
(Ray Lima)

E

1.1. PRODUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO: POR UMA CIÊNCIA
DECOLONIAL
ste texto é fruto da sistematização coletiva do vivido no curso de Curso de
Especialização e de Aperfeiçoamento em Educação Popular e Promoção de
Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido realizado pela Fiocruz
Ceará em parceria com a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de
Educação Popular em Saúde – ANEPS e a Rede Saúde, Saneamento, Água e
Direitos Humanos no Semiárido – RESSADH. O processo de sistematização
foi iniciado ainda com o Curso em andamento, envolveu educadores/as, educandos/as e a Coordenação e utilizou, como fontes de dados, as narrativas
de atores e atrizes que compuseram a equipe de sistematização, relatórios
produzidos no percurso de elaboração da proposta curricular, das atividades do tempo-escola e tempo-comunidade e das oficinas de sistematização.
Também foram incluídos como fontes os Trabalhos de Conclusão de Curso/
TCCs de alguns educandos e educandas. Esse processo foi ancorado na perspectiva da Sistematização de Experiências, considerando que:
A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou
várias experiências que, a partir de sua ordenação e reconstrução, descobre ou explicita a lógica e o sentido do processo
nelas vivido: os diversos fatores que intervieram, como se relacionaram entre si e por que o fizeram desse modo. A Sistematização de Experiências produz conhecimentos e aprendizagens
significativas que possibilitam apropriar-se criticamente das experiências vividas (seus saberes e sentimentos), compreendê-las
teoricamente e orientá-las para o futuro com uma perspectiva
transformadora (JARA HOLLIDAY, 2012, p. 84).
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A reflexão sobre a contribuição deste percurso para se pensar a pesquisa e
a produção de conhecimento em uma perspectiva coletiva, emancipatória e
decolonial nos remetem a um conjunto de questionamentos. Inicialmente
nos leva à reflexão sobre de qual ciência estamos falando. O debruçar sobre
os materiais produzidos nos permitem perceber que a proposta pedagógica
deste Curso rompe com a visão da ciência cartesiana como verdade única.
Aponta, pois, para uma produção de conhecimento como processo social, crítico e reflexivo no qual são propostas ações que possam romper com as relações de opressão/dominação e nos provocam
[...] sobre a necessidade de pensar a produção do conhecimento
como espaço de construção de diálogos entre saberes, articulado às necessidades sociais; da postura ético-política de
compromisso com a transformação justa e equânime da sociedade e da importância da experiência tão defendida por Freire na
construção do conhecimento (DANTAS apud FIOCRUZ-CE,
2019b).

Com âncora nessas considerações iniciais, outros questionamentos emergem para seguir problematizando:
Que visão de mundo orienta nosso agir?
Como, em pesquisa, agir e interpretar?
Como pensar e vivenciar a resistência?
Como o outro e a outra é sempre coletivo?
Onde o conscientizar-se? (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

A Educação Popular, matriz fundamental desse percurso, se entremeia nesse cenário discursivo:

Como saúde e Educação Popular se inserem no contexto da
pesquisa?
Em que a produção de pesquisa dialoga com Educação Popular?
O saber da experiência devemos considerar?
A educação tem a ver com outros jeitos de cuidar?
E se buscarmos o popular pra fazer essa construção?
Penso que novos caminhos vão gerar inovação
E se os conflitos vierem entre o acadêmico e o popular?
Vamos seguir questionando pra gerar reflexão
Isso é mourão perguntado,
Isso é responder mourão (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Sem a pretensão de responder a estas indagações que servem como questões orientadoras desse percurso reflexivo, ao considerar os princípios, matrizes e dimensões da Educação Popular, a experiência se apresenta como

categoria fundante. Freire manifesta seu respeito pelo que denomina de
saber de experiência feito, que considera sinônimo de senso comum e argumenta: Discordo dos pensadores que menosprezam o senso comum, como
se o mundo tivesse partido da rigorosidade do conhecimento científico.
De jeito nenhum! A rigorosidade chegou depois (FREIRE, 2001, p. 232). A
convivência respeitosa com esses saberes defendida pelo autor não significa idealizá-lo, mas a compreensão de que eles constituem base fértil para
a construção do conhecimento científico e que é fundamental dialogar com
ele, problematizá-lo. Portanto, a categoria experiência se inscreve nessas
reflexões e nos convida a repensar técnicas e produtos, a expandir nossas
capacidades inventivas para transformar, agir e refletir:
Quais os sentidos que essa experiência produz? Porque as
palavras têm um sentido também pra quem fala. E às vezes o
sentido de quem fala não é o mesmo sentido de quem escuta.
Por isso que a pesquisa também é um ponto de conexão. Qual
é a técnica que essa ciência é capaz de produzir? A opção pelo

método depende da natureza do problema que preocupa o investigador, ou do objeto que se deseja conhecer ou estudar.

A

gente precisa refletir é que não há tempo para a experiência
e como a gente vai produzir tempo para essa experiência?

―

Isso

Paulo Freire, que coloca a nossa capacidade de
reinvenção: para transformar, a gente precisa parar. Se permitir ser, inclusive esse outro de si. A experiência é singular.
A capacidade de inovar, ao fazer a Cartografia, é a produção
daquele sujeito. É a imprevisibilidade com sua capacidade de se
reinventar com a situação a partir do território. É com essas
questões que vocês vão se deparar. A gente precisa pensar que
conversas são possíveis. A palavra é um rótulo. Ela é modelada
pelo tecido social em que me encontro: eu vou me refazendo.
Quem é esse sujeito, quais são suas histórias? (FERREIRA
apud FIOCRUZ-CE, 2019d)
se conecta a

Ainda enraizados/as na Educação Popular e na centralidade da experiência para a produção de conhecimento, outras questões buscam ampliar a
problematização:
Como pensar a pesquisa como reflexão sobre o cotidiano?
Como considerar o saber da experiência construído pelos/
as trabalhadores/as e movimentos populares na produção do
conhecimento? Como incluir a perspectiva popular na luta pelo
direito à saúde como dimensão orientadora das práticas que realizamos? Como colocar a pesquisa a serviço da formação dos/
as trabalhadores/as e de acordo com as necessidades de saúde
da população? Como enfrentar a mercadologização da pesquisa
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e o olhar das instituições de fomento mais preocupadas com os
índices de produção do que com a qualidade das produções?

Como vamos nos colocar nesse lugar de pesquisador/a (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d)
A Educação Popular também nos ajuda a desvelar questões como dominação versus construção compartilhada, colaborativa, cooperativa:
O grande erro dos experts é: o que eu domino é o melhor. A gente precisa pensar que o meu saber nunca vai dar conta de tudo.
Saberes são complementares, como diria o mestre Paulo Freire.
Educar não é simplesmente transmitir conhecimento. [...] A gente
‘tá pensando mesmo ou estão pensando por nós? A gente precisa
dos movimentos, das instituições, a gente precisa das pessoas.
A gente precisa de todo mundo junto! Ninguém solta a mão de
ninguém (FERREIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Ainda com âncora na Educação Popular, ao recuperarmos o vivido com foco
na questão da produção de conhecimento, dialogamos com Freire, para
quem escrever sobre o vivido é uma tarefa política. Em suas palavras: Não
escrevo somente porque me dá prazer escrever, mas também porque me sinto
politicamente comprometido, porque gostaria de convencer outras pessoas,
sem a elas mentir, de que o sonho ou os sonhos de que falo, sobre que escrevo
e porque luto, valem a pena ser tentados (FREIRE, 1994, p. 15-16). Construir
reflexões sobre o vivido nesse percurso nos remetem a uma fala do cenopoeta Ray Lima no tempo-escola do Curso sobre a necessidade de fazer a
reforma agrária na produção do conhecimento, ou seja, de democratizar o
acesso aos processos e ferramentas de produção de conhecimento com toda
a população e não que sigam como privilégio de alguns setores sociais. Nessa perspectiva, Ângela Linhares em sua fala no tempo-escola nos lembrou
de que a produção do saber se dá em todo corpo social, embora uma classe
tenha se apropriado hegemonicamente dele:
Quem se apropriou é que foi uma classe! E mesmo essa apropriação, hoje, há reapropriações! A gente não vai afirmar, então, que
essa apropriação é uma coisa absoluta! A gente não pode absolutizar as usurpações sociais! A gente vai provocar esse espaço
que fica de trânsito, esse espaço das migrações, esse espaço das
diversidades, esse espaço em que justiça social se faz com justiça
do poder de fala, que a pescadora disse muito bem: “perdi o medo
da palavra”! (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

E Linhares arremata:

[...] não há justiça social sem justiça cognitiva! Que é essa ideia
de que essa luta para que o saber do povo, pra que o saber das

marisqueiras, pra que o saber das pescadoras, pra que o saber
do povo do campo, que ele tenha dignidade!

FIOCRUZ-CE, 2019d).

(LINHARES apud

Essas reflexões nos provocam a um olhar que problematiza e desnaturaliza as formas hegemônicas de produção de conhecimento e nos desafiam a
abrir novas possibilidades com os atores sociais populares. Nesse sentido,
a sistematização desta experiência nos remete a refletir sobre as injustiças
e iniquidades também na produção de conhecimento. Sobre isso, Marcelo
Firpo Porto trouxe a seguinte provocação:
O Estado, a ciência e a economia servem para negar e invisibilizar o que está além da linha abissal. É preciso tratar os desiguais de forma justa. O Estado trata igualmente os desiguais?
E as injustiças, se mantêm ou se reduzem? Essa proposta contribui para construir pontes entre arte, ética, razão e afeto,
saúde e dignidade, por meio de práticas mais sensíveis e sábias
dentro da sociedade e, muito necessitadas, da academia? (FIRPO apud FIOCRUZ-CE, 2019d)

Porto (2020) nos provoca a tomar assento na luta para incorporar a justiça cognitiva em uma perspectiva emancipatória e aponta possibilidades
metodológicas que propiciem a interação entre as abordagens e linguagens
usualmente assumidas nos meios acadêmicos com outras linguagens, que
cunha de linguagens da vida, nas quais inclui as linguagens artísticas, sejam
elas performáticas, gráfico-imagéticas ou poético-musicais. Para ele essa
interação contribuiria para um atravessamento das fronteiras entre conhecimento e sabedoria, ciência e consciência, sentir e pensar, razão e coração.
Nesse sentido, traz para a roda a categoria Coracionar, também assumida
pelo colombiano Patrício Guerrero Arias. Em suas palavras,
Hoy sabemos que existimos, no sólo porque pensamos, sino porque sentimos, porque tenemos capacidad de amar. Por ello, hoy
se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para
Corazonar desde la insurgência de la ternura, que permitan
poner el corazón como principio de lo humano, sin que eso signifique tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata
es de dar afectividad a la inteligência (ARIAS, 2010, p. 11).

Arias (2010), considerando as sabedorias ancestrais que historicamente reafirmaram essa interação, critica o caráter disciplinar das epistemologias
hegemônicas nos espaços acadêmicos, lembrando-nos que esse caráter tem
se constituído instrumento de manutenção do poder e aponta as lutas de
insurgência material e simbólica dos povos subalternizados no sentido de
constituírem-se sujeitos sociais, políticos e históricos da produção de conhecimento e da própria vida. As concepções de Arias e Firpo expressam
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uma perspectiva decolonial já delineada em toda a construção desse percurso e desvelam como a desqualificação dos afetos, das emoções nos processos de produção de conhecimento contribuem para a invisibilização e
dominação das subjetividades, conhecimentos, saberes e práticas presentes
nos territórios e na vida comunitária.

Nessa mirada decolonial, tais visões assumem-se como horizontes filosóficos, políticos, pedagógicos e epistemológicos para a emancipação e a transição em direção a outras possibilidades de ser, saber e poder (PORTO, 2020).
Desse modo, Porto no tempo-escola, problematiza e nos chama à ação:
Do luto à luta.... A resistência só tem sentido quando caminharmos ao lado da reexistência. E nos lembra a importância de ser
protagonista: É necessário se aperceber de pequenos detalhes
das microrrevoluções. Transescalaridades – porque se tem
atravessadores a autonomia é relativa (PORTO apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Essas reflexões dialogam com a ideia de inédito viável trazida por Freire
(2002) — e também expressam sua concepção de esperançar: “a esperança
tem sentido se é partejada na inquietação criadora do combate na medida
em que, só assim, ela também pode partejar novas lutas em outros níveis”
(FREIRE, 2002, p. 198).

A perspectiva dialógica e inclusiva da Educação Popular também reitera
uma ideia de ciência emancipatória que considera os saberes e os poderes
das pessoas envolvidas. Um caminhar em pesquisa que se faz com as pessoas
e não sobre elas. Nesse caminhar se considera que todo conhecimento é importante, não há hierarquia; não há separação entre observador e a questão/
problema, e há conexões tanto das pessoas que ali vivem, entre si e o território,
quanto com quem chega (TEIXEIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019c). É importante
considerar isso.
Considerando essa problematização, o Curso, ao ancorar-se na Educação Popular, referencia um modo de construção coletiva e compartilhada de conhecimento mediando o processo de forma dialógica, democrática e amorosa.
Não existe quem sabe mais ou quem sabe menos, existem saberes
diferentes, já nos disse o grande mestre Paulo Freire. O conhecimento se dá de forma circular, onde nesse círculo todas
as pessoas compartilham seus conhecimentos, desde criança,
jovem, adulto, médico, rezadeira, analfabeto, doutor, professor. Não existe detentor do conhecimento: existe a troca, a
partilha de conhecimentos e saberes de forma dialógica, democrática e amorosa (RÉGIS, 2020, p. 9-10).

Produzir conhecimento sob essa perspectiva traz a necessidade de definir a

postura dos sujeitos, especialmente os que estão vinculados a processos desencadeados por instituições de ensino e pesquisa. Ray Lima assim reflete:
Saber que estamos dispostos a interagir com o Outro, com a
Outra. Que ao interagirmos, podemos saber e ser mais. Que
todos temos o direito legítimo a produzir, expressar e difundir
livremente o que produzimos, sem a pressão e a falsa necessária validação do outro ― de alguma instituição ou alguém
supostamente superior e detentor da verdade e das experiências socialmente válidas. Que podemos sonhar, sim, apesar do
momento que vivemos ― aí é que precisamos sonhar! E sonhamos exercendo livremente os poderes exigidos pelo Estatuto
da Vida! Em conexão com o Outro e seus mundos. Que o poder
e o saber não existem senão para serem exercidos por todos e
todas!

Que saber se soma sempre ― infinitamente, humanidade
adentro! Mas não deve ser cumulativo, senão circulante! Compartilhado! Democratizado! Difundido! Enriquecido! Experimentado! Atualizado ― e utilizado em melhoria da vida coletiva, por
todos e todas nós! (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Essa perspectiva propõe aos pesquisadores e pesquisadoras uma

Postura ético-política
Compartilhando o fazer e o saber
Construindo relações de confiança
Inserção na comunidade
Diálogo como premissa
Direito à afirmação da diversidade
Perspectiva de mudança
Entrar no mundo do outro e da outra
Considerar a tolerância e se deixar redescobrir e refazer
(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Desse modo, o Curso em seus percursos e princípios segue questionando,
provocando:
Vamos afirmar os dogmas da ciência eurocêntrica construída

a partir de uma experiência alheia a nossos valores e culturas
implícitas no nortear?

Esse nortear que nega, invisibiliza o
outro e a outra africano/a latino-americana/o em suas identidades, e que reduz sua cultura a folclore, sua espiritualidade a
superstição, sua visão de mundo ou formas de interagir a usos
e costumes? Ou vamos nos colocar na perspectiva do sulear e
nos contrapor à subjetividade do periferializado, à ocidentali-
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zação do imaginário, à subalternização epistêmica e aos ditames
do capitalismo mundial?

(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Aqui novamente se expressa a concepção decolonial defendida por Fanon,
Mbembe, Quijano, Dussel, Mignolo, Santos, entre outros, que fazem a crítica
à perspectiva de conhecimento e ao modo de produção de conhecimento da
modernidade: eurocêntrico e colonialista — e que se reveste da retórica do
humanismo e do universalismo para acobertar a força. Diz Mbembe (2014, p.
69): uma força que não sabe ouvir e não sabe transformar-se.

Ao se explicitar tais aspectos neste percurso, rompe[se] com o modelo de que
só o universo acadêmico produz escrita, produz pensamento (BATISTA apud
FIOCRUZ-CE, 2019b) e aclara[se] os padrões de produção de conhecimento
que destroem o bem viver e os que fortalecem isso (LIMA apud FIOCRUZ-CE,
2019b). Desse modo, imbuídos dessa perspectiva decolonial foi possível “vivenciar, poder participar das produções dos educandos. Eu vi a Maninha
ser insurgente na escrita dela. E foi do jeito que ela disse — vou beber do
que Vera trouxe: a desobediência. Ela foi muito firme de como ela queria
apresentar a escrita dela” (BATISTA apud FIOCRUZ-CE, 2019b). E, ao trazer
a sistematização das vivências no per.Curso, traz-se para a roda Conceição
Evaristo com a concepção de escrivivência: a vivência dos educandos e educandas nos territórios sendo trazida no que se vive todo dia e na sua leitura
de mundo: próprio (BATISTA apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
A opção decolonial se desvelou também na escolha dos autores referenciados para abordagens de pesquisa e concepções teóricas. Os questionamentos se seguiram: “como descolonizar? Como visibilizar, referendar os pesquisadores do Sul? Freire, Fals Borda, Enrique Dussel, Brandão, Oscar Jara,
os africanos e tantos outros e outras? como nos autorizarmos como autores
do nosso próprio conhecimento?” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b). Com
ela também a ruptura com a demarcação de lados, como questionou Porto
(apud FIOCRUZ-CE, 2019d) e no que Linhares também nos trouxe:
[...] a superação do binarismo na direção da complexidade; a
migração como um lugar de saber. Os trânsitos das migrações!
Os diálogos! Quando ela faz uma intervenção social é quando
ela realiza. Esse trânsito, essa aprendizagem das migrações é
um lugar formador, as migrações como lugar de produção de
conhecimento (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Linhares, no tempo-escola, faz referência à categoria entre-lugares trazida
por Homi Bhabha ao refletir sobre o colonialismo e partindo da ideia de pluralidade cultural. Entre-lugares fala da necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e focalizar momentos ou processos produzidos na articulação de diferenças culturais (BHABHA, 2003,
p. 20). Para o autor, cultura é tudo o que nos habita. E a educadora expressa
seu olhar sobre a construção pedagógica do Curso. Diz ela:

No processo do Curso a preocupação se pautou menos na perspectiva de encontrar os resíduos de colonialismo nas práticas,
e mais na perspectiva de construir o presente e olhar pro futuro, pro sonho! (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!
E ela segue sua reflexão: a educação como uma proposição e o sonho como
uma experiência que se forja na luta. Aqui se explicitam duas importantes
categorias trabalhadas pela Educação Popular: o sonho e a luta! Sobre o sonhar, nos diz Freire:
Jamais pude pensar a prática educativa intocada pela questão
dos valores, portanto da ética, pela questão dos sonhos e da
utopia, quer dizer, das opções políticas, pela questão do conhecimento e da boniteza, isto é, da gnosiologia e da estética
(FREIRE, 2000, p. 89).

Ao referenciar o sonho como categoria que se constitui coletivamente, Freire a associa à historicidade e ao esperançar, pois:
[...] auxilia a vislumbrar a possibilidade de construir o inédito-viá-

vel como um modo de superação dos condicionamentos históricos
que o tornam momentaneamente inviável. Acreditar na potenciali-

dade do ato de sonhar coletivamente, nessa perspectiva, significa
compreender a importância da rigorosidade metódica para, ao

perceber os temas contidos nas situações-limites, tomá-los como

objeto de estudo e reflexão, podendo perceber também que “além
dessas situações e em contradição com elas encontra-se algo
não experimentado”

(FREIRE, 1979, p. 30).

Sonho e luta, interligados, dialogam na práxis do Curso e vão desvelando a
tensão entre denúncia e anúncio referenciada por Freire (1983, p. 99) que
nos lembra ser esse um “critério histórico-social e não-individual” — e explicita o papel dos movimentos sociais populares como fonte de saber fundamental da Educação Popular.

Sobre isso, pinçamos a fala de Linhares no tempo-escola: “saber que se forja
na luta social! Freire disse isso, mas vocês viveram antes de ler isso! Vocês viveram primeiro e depois reconheceram ― no Freire ou em outras pessoas! ―
que vocês se formam na própria luta” (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!
Desse modo, outras questões emergem — e elas dialogam com as concepções impressas na Educação Popular. Lembram-nos sobre a importância de
compreender a totalidade das situações, de não separar o sujeito dos ambientes que o formam. Freire também é lente para essa compreensão quando nos
diz que a educação é contextualizada e que, diferentemente de outros animais, é a capacidade humana de agir e refletir, de realizar leituras sobre seu
lugar no mundo, que “o faz um ser da práxis” (FREIRE, 2007, p. 17), agindo
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sobre a realidade para transformá-la. Ter o processo pedagógico enraizado
nas condições culturais e espaço-temporais contribui, no olhar de Freire,
para que educandos/as e educadores/as saiam de uma postura de espectadores/as da realidade, nela inserindo-se criticamente. Em suas palavras:
“Emergindo, descruza os braços, renuncia a ser simples espectador e exige
participação. Já não se satisfaz em assistir; quer participar; quer decidir”
(FREIRE, 2007, p. 61).

Considerar os contextos nos remete a pensar a educação como cultura, afirmou Linhares no tempo-escola, provocando-nos a rever o conceito de multiculturalidade. Sobre isso, mais uma vez convidamos Freire ao diálogo que
nos provoca a considerar sua constituição não como justaposição de culturas ou sobreposição de uma cultura sobre outra, mas na liberdade conquistada em que possam coexistir e conviver (FREIRE, 2002).
A arte surge nas reflexões de fundo como espaço de educabilidade do humano e suas relações. Linhares (2003) conosco dialoga sobre os possíveis com
arte em processos de produção de conhecimento, por incluir dimensões e
elementos estreitamente vinculados aos padrões do sentir humano, propiciando a produção de sentidos que não se aprisionam pela verbalização.
Dantas (2020) também nos ajuda a aprofundar essa proposição e referenciá-la como modo de produção de conhecimento que articula o mundo vivido
e suas problemáticas, recompondo e configurando novos sentidos. As vivências artísticas, segundo ela, parecem produzir redes de conversação que se
fazem também com metáforas e se apresentam como modo de superação
do real dado — processo que denominou de transposição metafórica. Sobre
isso, e dada a importância da arte no processo como um todo, trataremos
desse tema em outro capítulo.
Nesse contexto, o debruçar-se sobre os materiais pedagógicos evidenciam
os atravessamentos da ciência popular ancorada, principalmente, na prática
e na intuição, por um lado e, por outro, a ciência acadêmica gerando muitas
vezes desafios e enrijecimentos:
O desafio é o fio prestes a se partir
pelo excesso de energia sem fluidez!
O desafio é o fio prestes a se partir

pelo excesso de energia sem fluidez

-CE, 2019c)!

(LIMA apud FIOCRUZ-

Esse processo todo evidencia uma concepção de pesquisa, temperada com
dedicação, desejos e amorosidade — e que promove encantamentos: me encanta essa prática de pesquisa, pois me sinto parte do que estou analisando,
não sou neutro, tenho minhas vivências, experiências (SOARES, 2020, p. 18).
Aqui percebemos a interação com o que apresentaram Arias (2010) e Firpo
(2020) sobre o sentido de Coracionar como uma forma de romper com a
fragmentação e de incluir os sujeitos/as/es com sua inteireza e considerando seu corpo consciente que olha as estrelas, escreve, fala, luta, ama, sofre,
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que vive (FREIRE, 1983).

Por fim, Ray Lima reafirma que o poder coletivo é sempre maior e mais belo
que o arrogante e mesquinho poder isolado e desolador de um só! Relembra
a experiência de autogestão vivenciada pelos educandos e educandas do
Curso quando do corte do financiamento pelo governo federal e, ao mesmo
tempo, nos leva a refletir:
Esse Curso não seria a nossa Feira do Soma Sempre? Um
lugar de produção de estratégias, modos de pensar e agir para
lidar ou encarar o advento do buraco negro de um sistema que

supostamente tudo sabe, tudo pode, tudo controla, tudo possui
e acumula, deforma, absorve e devora?

(LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Então, este é o desafio

E lembra que o processo vivido nesse percurso:

[...] é um exercício de como pode ser uma sociedade, de como
pode ser uma comunidade, de como podemos gerenciar nossa
vida, nossos tempos! Isso aqui não é apenas um momento de um
Curso ― porque a gente está sempre em formação, gente não
para de se recriar. E quando a gente para, a gente é atropelado por outros grandes universos. Se você para, é como a onda
do mar, que pega e te derruba. Por isso, temos que dialogar
com a vida! A gente inventou um planetinha e conviveu 7 dias
― com nossos repertórios humanos, algumas coisas trazidas,
outras invisibilizadas, porque a gente invisibiliza muita coisa dentro da gente (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Ser humano-mundo é Paulo Freire a nos dizer
Ser que se realiza no estar sendo
Mundo-horizonte no qual se está vivendo
E dá significado ao seu viver (DANTAS apud FIOCRUZ-CE,
2019d).

Terminando com as palavras do cenopoeta:

É mister ainda ser solidário com a vida e implacável com o desamor. O mundo será outro quando cada povo em todos os recantinhos da Terra tiver sua autonomia respeitada e preservada.
[…] Não há escapatória. Como diz o filósofo: “ou mudamos ou
morremos”. Não é difícil mudar. É só um problema de percepção
e vontade. Isso já foi experimentado um dia. É que muitas coisas
boas que aprendemos ou inventamos fomos deixando para trás
como coisa obsoleta.

[…] A grande utopia do novo milênio seria
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ser humanamente humano sem abandonar as conquistas coletivas que de fato até hoje promovem o bem comum, tanto à natureza quanto à sociedade

(LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019a).

1.2 SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS E SEUS DIÁLOGOS COM
OUTRAS ABORDAGENS PARTICIPATIVAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
Ao considerar as concepções que orientaram esse percurso e a necessidade
de materializar o processo de produção de conhecimento, a sistematização
de experiências proposta por Oscar Jara Holliday foi a principal referência. A
razão dessa escolha se deu, em parte, por ser uma abordagem problematizadora, reflexiva e participativa e, por outra, por propiciar o envolvimento das
pessoas diretamente vinculadas ao Curso, assim como também daqueles e daquelas que compõem as experiências de onde advêm esses atores e atrizes.
O processo de produção de conhecimento, no Curso, seguiu duas vertentes
principais: a acadêmica, exigência formal da instituição, e a produção das
reflexões sobre as experiências vividas nos territórios. Esse foi, sem dúvida,
um diferencial deste percurso, ao considerar a necessidade de que os sujeitos da experiência pudessem aprender com o vivido para transformá-lo. Inicialmente, a sistematização proposta por Jara se apresentou como oportuna
também por ancorar-se nas bases pedagógicas da Educação Popular e por
partir do saber de experiência feito, de quem viveu essas experiências que
passaram a compor as equipes de sistematização. “Isso é o ponto de partida
de uma linha de sistematização. Este olhar que escolhemos vai ser a partir
dos sujeitos e do seu protagonismo” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Jara Holliday (2006) nos lembra que a sistematização coletiva vai além da
sistematização de informações ou do simples relato de experiência. Para ele
significa construir reflexões por meio de um processo dialético, em que o
real é histórico, dinâmico e inesgotável, devendo ser analisado a partir de
uma perspectiva crítica e se colocando como instrumento metodológico
potente para a efetivação de uma prática transformadora (JARA HOLLIDAY,
2006, p. 68).

Segundo a proposição do autor (idem, 2006), o processo estrutura-se em
cinco tempos: “o ponto de partida, as perguntas iniciais, a recuperação do
processo vivido, as reflexões de fundo e os pontos de chegada”. Como ponto
de partida para a escolha da experiência a ser sistematizada o autor considera a essencialidade de ter participado da experiência e a existência de
registros para ancorar e orientar a sistematização. As perguntas iniciais são
âncoras essenciais para definição do objetivo e do eixo de sistematização. Já
a recuperação do processo vivido objetiva reconstruir a história da experiência, ordenar e classificar as informações. As reflexões de fundo, por sua vez,
se propõem a problematizar, analisar, sintetizar e interpretar criticamente
o processo. Por fim, os pontos de chegada buscam formular conclusões e comunicar os aprendizados.

A singularidade do vivido nesse percurso diz respeito aos diálogos com outras abordagens metodológicas considerando as interações entre a Educação Popular e a Convivência com o Semiárido. Uma delas diz respeito à Cartografia Social.

No contexto do Curso, a Cartografia Social, abordagem já comum em pesquisas realizadas em processos vinculados às temáticas ambientais e de
Convivência com o Semiárido, foi escolhida como caminho para discutir as
potencialidades e fragilidades do território — e, desse modo, orientar a priorização de desafios a serem enfrentados e a escolha da experiência a ser sistematizada.
A Cartografia Social como prática de pesquisa acadêmica propõe-se, segundo Aubry (2011), a contribuir com a resolução de demandas sociais e tem
apontado para o envolvimento do pesquisador em articulações comunitárias por justiça social e ambiental. No que diz respeito à fundamentação metodológica, ancora-se na proposta da investigação-ação-participação e traz o
território e seus sujeitos como elementos fundamentais para a elaboração
coletiva dos mapas (POPAYAN, 2005). Segundo Gorayeb, Meireles e Silva
(2015), esta abordagem realiza ações de mapeamento de territórios tradicionais, étnicos e coletivos, valorizando o conhecimento tradicional, popular, simbólico e cultural.
Constitui-se, assim, em ferramenta articulada ao planejamento em uma
perspectiva participativa e transformadora — e, partindo da construção coletiva de mapas, procura visibilizar conflitos e representações afirmativas
que apoiem a luta social e comunitária dos territórios, seus sujeitos e grupos sociais (LANDIM NETO et al., 2013; BARGAS; CARDOSO, 2015). Nesse
sentido, aponta para uma reflexão-ação sobre o território e pressupõe a participação ativa dos/as que ali habitam, considerando as relações de poder
que nele coexistem (ALBERDI, 2012).

Partir das cartografias, portanto, coloca em cena a importância do território
e seus sujeitos/as/es na produção do conhecimento:
As produções daqui vão ser pra continuarmos olhando para
as evidências. Essa evidência salta, mas nós, muitas vezes, não
conseguimos enxergar. Enxergar as invisibilidades. Queria muito
que pensássemos sobre isso no campo do conhecimento: Potiretama, Itapipoca, Crato... Olha só, quantos lugares, quantos
territórios, estão nos atravessando? Como negar a singularidade deles? É a intencionalidade desse Curso que a gente reflita
sobre eles. O lugar de vocês, o lugar de quem está, o lugar de
fala, este é uma das grandes questões que a gente precisa colocar em xeque. E que me parece é o que esse Curso está fazendo,
está construindo em ato, cotidianamente, não só no momento da
imersão, mas da produção que reverbera aqui. Esses sujeitos
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também não fazem produção de sentido?

Uma das coisas que a
gente aprende é a incluir. Quando eu digo: é sulear ou nortear,
não é pra excluir, mas pra incluir aqueles que não tiveram lugar
de fala. O que naquele outro território se planta, quanto se
colhe (FERREIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).
Esse conjunto de reflexões e referências desvelam a aproximação dessa proposta com a Educação Popular — que também se constitui âncora e diálogo
com a investigação-ação-participação, sobre a qual discorreremos posteriormente. A proposição de partir dos saberes e conhecimentos de sujeitos/
as/es e grupos sociais do território se aproxima da proposição freireana de
partir do saber-de-experiência-feito, mas também de contribuir para que esses sujeitos/as/es historicamente excluídos dos processos de tomada de decisão se emancipem e se apropriem de técnicas e modos de representação
cartográficos que propiciem a superação de conflitos e desafios presentes
nos territórios (ACSELRAD; VIEGAS, 2013).
As abordagens participativas para a construção dos mapas utilizadas no
percurso da Cartografia Social podem integrar múltiplas escalas — local, regional e nacional —, identificar categorias, variáveis e indicadores e, desse
modo, contribuir com os procedimentos iniciais de organização das informações e acessar modos diversos de expressá-las (FARIAS JUNIOR, 2009;
BARGAS; CARDOSO, 2015).
Essas diversas possibilidades e linguagens de fotografar, desenhar, desvelar
esses territórios, seus/suas) sujeitos/as/es trouxe a riqueza da construção
coletiva e a potência dos grupos e movimentos locais na representação espacial do território, suas necessidades, desafios, além contribuir para a tomada de consciência de sua potência na denúncia das situações de opressão,
de violação de direitos, mas também do anúncio de políticas públicas (MARQUES; CAINZOS, 2011).
A importância da construção coletiva, a descoberta desde a
metodologia, a descoberta da Educação Popular, de um olhar
mais politizado sobre a vida e a sociedade, das conexões com a

terra e outras questões mais amplas que até então não estavam
tão presentes para alguns, parece que foi nos influenciando
e fazendo nos redescobrirmos.

E sempre a partir do olhar de

Sempre ao construir reflexão sobre experiências, há que ver quem está construindo esse olhar ― e que
interesses tem. A gente acabou juntando as questões. Tipos de
experiência pra ver que o saber não se dá só em sala de aula:
associação comunitária, grupo de mulheres mezinheiras, feira
agroecológica, bioágua familiar, comunidade tradicional indígena e luta por moradia (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
quem está fazendo.

Ao mesmo tempo, as cartografias permitiram a produção de questionamen-

tos sobre o lugar, ou os lugares, de formação e de gerar conhecimento.

Se a gente pensar essas experiências, qual delas é essencialmente de formação? Nenhuma! Quando a gente pensa a produção de saber, ela não está só na escola nem na academia! A
gente aprende nos diferentes espaços ― e é interessante ver
como vocês trouxeram. E em tempos difíceis, nas experiências
das mulheres, nas feiras, na bioágua, na resistência indígena e
na luta pela moradia, vocês foram encontrando sentido para
a construção coletiva do conhecimento (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Também fizeram emergir outros aspectos em geral pouco considerados nos
processos de formação e produção de conhecimento:
As cartografias trouxeram à tona, também, a necessidade de

promover uma tradução intercultural referenciando a propo-

Boaventura Santos sobre a Ecologia de Saberes ―
principalmente ao referir-se aos aspectos da arte e da cultura
popular. Essa perspectiva rompe com a visão ortodoxa da ciência pautada na dominação, na apropriação de um determinado saber e no desprezo à importância das pessoas e seus saberes ―
e propõe uma ciência emancipadora, que considera os saberes e
sição de

os poderes das pessoas envolvidas e propõe conexões entre as
pessoas de um território e os que ali chegam sem hierarquia de
conhecimento

(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019a).

A perspectiva da Ecologia de Saberes se encontrou nos diálogos promovidos durante o tempo-escola com outra abordagem de pesquisa qualitativa e
participativa: a Ciranda de Aprendizagem e Pesquisa (DANTAS, 2009) que,
como uma modalidade de pesquisa-ação, constitui um grupo-sujeito, para
com eles construir o inédito viável— a sabedoria popular misturada com
conversa de doutor. Assim, essa vertente de pesquisa
Inclui atores da ação como sujeitos coadjuvantes da reflexão
e propõe um diálogo crítico entre saber acadêmico e popular.
Atores do grupo-sujeito produzem narrativas das experiências

gerando leituras e questionamentos sobre o vivido a partir das
quais são produzidas releituras grupais que são, por sua vez,

problematizadas e cujas reflexões geram uma escrita coletiva

constituída não apenas dos textos formais, mas também da produção de desenhos, músicas, textos teatrais, poemas e outros.

Essa produção textual retorna aos territórios, sendo rediscutida e socializada com os diversos atores e atrizes envolvi-

dos na experiência por meio de oficinas temáticas e círculos de
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cultura e retornam ao grupo-sujeito permitindo a emergência
de categorias a serem estudadas para facilitar a viabilização

dos atos limite promovendo um espaço permanente de estudo-ação-reflexão

(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Essa abordagem também surge no cerne de uma experiência de Educação
Popular: as Cirandas da Vida, que além da referência de sistematização organizada por Oscar Jara, incluiu elementos do círculo de cultura, da comunidade ampliada de pesquisa, incluindo a arte não como ferramenta ou instrumento, mas como modo de produção de conhecimento (DANTAS, 2009).
Os referenciais da Educação Popular e da Sistematização de Experiência terminaram por direcionar o processo de produção de conhecimentos para
abordagens críticas, participativas e inclusivas, com perspectivas menos
quantificadoras e mais preocupadas com a compreensão da realidade, de
seus processos:
A pesquisa quali considera que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e os sujeitos. A interpretação dos fenômenos e
atribuição de significados são essenciais. Quais os sentidos que
são produzidos? O ambiente natural é a fonte direta. Por onde
vocês fizeram essa caminhada pra começar a cartografia e os
projetos de vocês?

(FERREIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Dantas, Paro e Cruz (2020) referendam a potência de percursos pedagógicos ancorados na Educação Popular emergir, por propiciar caminhos orientados pela amorosidade, pelos afetos e pela alegria de modo a não apenas reconhecer os saberes-de-experiência-feito dos sujeitos/as/es e dos coletivos
com suas culturas, mas dar-lhes centralidade em trabalhos sociais em uma
perspectiva crítico-reflexiva e emancipatória.

Ao integrar sujeitos/as/es, suas singularidades e seus contextos, o Curso nos
remeteu a pensar na ciência e seus processos não apenas como processos
do pensar, mas numa ciência que não exclui os afetos, a amorosidade. Freire
(2016) nos lembra que a afetividade não está apartada da cognoscibilidade.
Nise da Silveira (1981), por sua vez, nos legou a concepção de afeto catalisador ao se pautar na concepção de afeto por Baruch de Spinoza (1997), que o
concebe como potência de agir que se manifesta também no corpo. A psiquiatra alagoana chama atenção para a importância da sensibilidade no acompanhar as experiências e no suporte do afeto para estimular processos criativos.
Spinoza (1997) também faz referência às paixões, afirmando que as paixões
alegres nascem da compatibilidade entre suas causas exteriores e o mundo
interno — e aumentam a potência de agir e de pensar ao fortalecer o que chamou de esforço de existir ou conatus. Sobre isso se refere Vera Dantas:
Somos afetados pelas paixões, mas podemos ser afetados pelas
paixões que nos imobilizam. Ou a gente pode se permitir ser

afetados pelas paixões alegres, que nos alimentam a seguir em
frente (apud

FIOCRUZ-CE, 2019d).

Outro aspecto importante do diálogo entre a sistematização de experiências
e outras abordagens participativas de pesquisa tem a ver com a perspectiva
de refletir para contribuir com a transformação da realidade. Desse modo,
as diversas abordagens de pesquisa-ação — assim como a pesquisa participante sistematizada por Carlos Rodrigues Brandão e a Investigação-ativa-participativa proposta pelo colombiano Fals Borda — foram foco de reflexões no tempo-escola do Curso. Essas duas últimas abordagens são criações
sul-americanas e colocam em seus princípios e propostas claramente uma
perspectiva decolonial.
Para Brandão e Streck (2006), a pesquisa participante é uma abordagem
que necessita ser entendida como um repertório múltiplo de experiências
de criação coletiva de conhecimentos que bebe em muitas abordagens:
Uma múltipla teia de e entre pessoas que, ao invés de estabelecer hierarquias de acordo com padrões consagrados de ideias

preconcebidas sobre o conhecimento e seu valor, as envolva em
um mesmo amplo exercício de construir saberes a partir da ideia
tão simples e tão esquecida de que qualquer ser humano é, em
si mesmo e por si mesmo, uma fonte original e insubstituível de
saber

(BRANDÃO; STRECK, 2006, p. 12-13).

Baseada no diálogo entre o saber científico e o popular, essa abordagem
propõe-se produzir um conhecimento que possibilite, por um lado, a transformação da realidade sobre a qual se propõe atuar e dos sujeitos implicados no processo. Como abordagem interativa e participativa, traz fortemente a perspectiva pedagógica com enfoque de transformação social, aponta
para um trabalho coletivo no qual os/as pesquisadores/as são partícipes da
experiência. Desse modo, propõe o rompimento da ideia de sujeito-objeto
para a concepção de sujeito-sujeito. Ademais, contextualiza a dimensão histórica da experiência, estruturas, processos, organizações e sujeitos sociais,
possibilitando ações de reivindicação e mudança na realidade (BRANDÃO;
BORGES, 2007).
Rahman e Borda (1988) também bebe das fontes da Educação Popular: em
Freire, Brandão e outros para estruturar a proposta da Investigação-ativa-participativa que se aproxima da pesquisa participante. Ele defende que a
investigação se une à ação objetivando a transformação da realidade de pessoas vivendo em situação de invisibilização. Ainda, defende a pesquisa como
expressão de ação social e como contribuição do pesquisador ou pesquisadora para uma práxis popular coletiva. Nesse sentido, o pesquisador ou pesquisadora precisa se inserir nas lutas coletivas das comunidades o que, segundo
ele, pressupõe o diálogo de saberes, o respeito às diferenças, a escuta e o reconhecimento das diferentes vozes. Em suas formulações, considera o pesquisador ou pesquisadora como líder orgânico — e nesse aspecto dialoga com a
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categoria gramsciana de intelectual orgânico ao defender que

agentes externos deberían establecer con el pueblo una relaci-

— una relación verdaderamente dialógica sin presunción de tener una “conciencia avanzada” —, involucrarse en
ón horizontal

las luchas populares y estar dispuestos a modificar las propias

concepciones ideológicas mediante una interacción con esas luchas; además, tales líderes orgánicos deberían estar dispuestos
a rendir cuentas a los grupos de base en formas genuinamente
democráticas y participativas

(RAHMAN; BORDA, 1988).

Assim, temos pesquisa como ferramenta, caminho, para a transformação
social. Para isso, propõe âncora em três categorias: transparência, transformação e o fortalecimento da democracia.
A perspectiva de superação dos desafios e transformação da realidade considerando o contexto das organizações e movimentos populares é apontada por Vanderléia Pulga, no tempo-escola do Curso, como possibilidade de
libertação: A libertação se faz no coletivo, mas é uma porta que se abre por
dentro (PULGA apud FIOCRUZ-CE, 2019c). Essa reflexão de Pulga remete à
necessidade de compreensão da subjetividade como produto complexo da
práxis humana sobre materialidade, como nos aponta Freire. Desse modo,
as diversas categorias trazidas nessa escrita como reflexão sobre o vivido
seguem em permanente diálogo como possibilidade de descolonização de
saberes e desvelam outras ainda, como a rebeldia apontada por Freire como
práxis político-pedagógica na perspectiva de reexistência e humanização.
Nesse sentido, a rebeldia não trata apenas da denúncia, mas também do
anúncio dos possíveis. Esse diálogo entre denúncia e anúncio se articula a
questões como a concepção de esperançar e inédito viável — e traz à cena a
questão do inacabamento. Freire nos provoca a pensar os processos educativos como movimento permanente e reforça o reconhecimento deste por
parte dos sujeitos educandos/as e educadores/as como aspecto fundamental dessa educabilidade. Os materiais produzidos no Curso corroboram com
o que aqui já explicitamos:
A rebeldia de ousar dizer que nós somos incompletos. Mas é

na consciência desse inacabamento que a gente vai encontrar
essa força para transformar a realidade.

A gente se faz com os
outros e se faz caminhando. A consciência das incompletudes,
o reconhecimento dos sujeitos populares como educadores/as:
força motriz capaz de promover ação solidária entre os diversos atores e atrizes despertando a potência de ser-no-mundo,
como sujeitos que se fazem com os outros (DANTAS apud
FIOCRUZ-CE, 2019d).
Desse modo, a sistematização de experiências em diálogo com essas várias

perspectivas no Curso apontou para escuta e reconhecimento de diversas
vozes ― das mulheres, dos povos originários, dos trabalhadores do campo,
dos/as jovens, das pescadoras ― e, sem destruir essas singularidades, construir pontes para a ideia de reencantamento que fortaleça a autonomia dos
sujeitos/as/es (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Retomando os diversos momentos propostos por Jara Holliday para a sistematização de experiências, pudemos identificar interfaces com outras abordagens, fosse na sistematização das experiências escolhidas, fosse na construção dos TCCs. Um exemplo disso é o processo de recuperação do vivido:
alguns TCCs trouxeram técnicas de narrativas autobiográficas como forma
de fazer essa recuperação.
Sobre as narrativas autobiográficas, referenciamos Josso (2007) e Mota
(2016), que apontam as narrativas como potência formativa e de produção
de autonomia, ao propiciar que os sujeitos se coloquem como atores protagonistas no percurso de reflexão e reorientação de sua prática:
O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias
de vida ou, melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na perspectiva de evidenciar e questionar as
heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos de vida, os
múltiplos recursos ligados às aquisições de experiência etc.,
esse trabalho de reflexão a partir da narrativa da formação

de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, emocionando-se,

apreciando, amando) permite estabelecer a medida das mutações
sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a
evolução dos contextos de vida profissional e social.

As sub-

jetividades exprimidas são confrontadas à sua frequente inadequação a uma compreensão liberadora de criatividade em nossos
contextos em mutação.

O trabalho sobre essa subjetividade
singular e plural torna-se uma das prioridades da formação em
geral e do trabalho de narração das histórias de vida em particular (JOSSO, 2007, p. 414-415).

A importância dessas narrativas está também em revelar as subjetividades
e potências criativas dos sujeitos que viveram a experiência (JOSSO, 2007):
Esse desnudamento poético das histórias vividas no percurso
do Curso, contada e recriada por intermédio da narrativa autobiográfica, alimenta meu imaginário, meus campos de criação,

pois me colocou um olhar investigativo e atento para as coisas
que aconteceram e por alguma razão passaram despercebidas,

momentos que não faziam muito sentido no calor dos encontros

(SOARES, 2020, p. 43).
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Com a pesquisa narrativa autobiográfica, com o uso da palavra-geradora dos círculos de cultura de Paulo Freire, descobri
a relação intrínseca com nossa ancestralidade africana, com a
figura social e cultural dos griot, essa essência comum à África
ancestral na qual eu tenho me dedicado há alguns anos a estudar e pesquisar: isso foi me colocando em uma intimidade boa,
confortável e instigante, no andar das escritas do trabalho e
com um desejo e aprofundar as ideias e relações de que fui me
dando conta.

Em meio a isso, fui percebendo conexões interessantes entre as narrativas autobiográficas, a Cenopoesia e as
Áfricas presentes em mim e no Brasil (RÉGIS, 2020, p. 15).
Uma das técnicas de narrativas autobiográficas trabalhadas foi o ateliê autobiográfico. Delory-Momberger (2006) fala sobre essa técnica e suas possibilidades de reconstruir uma história projetiva do sujeito inscrevendo-a em
uma dinâmica prospectiva que une passado, presente e futuro e pode fazer
emergir seu projeto pessoal. Também emerge na experiência a inclusão do
cuidado na vivência, como se pode depreender do trecho que se segue.
A realização do ateliê autobiográfico se deu através de um
momento de cuidado, utilizando-se da terapia dos sons com as
taças tibetanas e instrumentos da cultura indígena, permitindo
assim entrar em um profundo relaxamento para a construção

do primeiro momento chamado de visualização criativa, onde foi
possível fazer a recuperação da memória de todo percurso das

Curso a partir de palavras geradoras que sintetizavam cada etapa vivenciada, ligadas à temática escolhida para
etapas do

a abordagem do tema desse trabalho de conclusão do curso

(PAZ, 2020, p. 16).

Esta técnica também foi trabalhada com a Coordenação do Curso para a recuperação do vivido — e, nesse caso, percebe-se diálogos com o círculo de
cultura ao referenciar as palavras geradoras e a tematização. Dantas e Linhares (2020, p. 51-52), apontam o Círculo de Cultura como espaço privilegiado de discussão fundamentada na escuta às experiências dos sujeitos
e que se organizam em momentos como: a investigação do universo vocabular e a tematização. Sobre a investigação do universo vocabular temos
que, segundo as autoras, são palavras representativas dos modos de vida
dos grupos ou dos territórios, e a partir delas são extraídas palavras geradoras, consideradas unidades básicas de orientação da discussão. As palavras
geradoras, por sua vez, desvelam temas que são codificados e decodificados
buscando a consciência do vivido, o seu significado social e contribuindo
para a ampliação do conhecimento e a compreensão dos/as educandos/
as sobre a própria realidade, na perspectiva de intervir criticamente sobre
ela. No contexto da sistematização de experiências, esses momentos já foram
agregando aspectos para a organização das reflexões de fundo:

O ateliê autobiográfico normalmente é um pouco diferente, isso
aqui é uma adaptação, porque no ateliê eu vou partilhar um material de finalização que deve recuperar a memória e aí se produz
uma narrativa, ela é gravada e transcrita.

Neste caso, a gente

UAI como elemento desencadeador, desde o texto à visualização (as fotos, os mapas), e o
relato da semana vai ser nosso elemento desencadeador para,
a partir dele, tirar palavras geradoras e depois construir sua
reflexão sobre as seguintes questões: 1- Quais são os aprendizados que eu tiro a partir dos temas discutidos? 2- O que eu tiro
de aprendizados metodológicos? 3- Que elementos problematizadores eu identifico na construção? 4- Que lacunas eu identifico
no processo? (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019a).
está usando a memória construída na

1.3 SENTIDOS, DIMENSÕES E REFLEXÕES QUE EMERGEM DAS
EXPERIÊNCIAS PRODUZIDAS NO CURSO
Debruçar-nos sobre as experiências desse percurso nos permite desvelar
aprendizados. Em diálogo com a proposição de Jara Holliday, talvez possamos considerá-las pontos de chegada.
Podemos ousar dizer que essa foi uma potente experiência de construção
coletiva de conhecimento em que educandos/as, educadores/as, Coordenação e atores e atrizes dos territórios se constituíram sujeitos/sujeitas/
sujeites do processo e produziram essa escrita coletiva, plural, diversa, polifônica que se fez sob a perspectiva popular. Aqui citamos Dantas (2020), que
referencia a perspectiva popular à possibilidade de ter
[...] atores e atrizes dos movimentos populares como protagonistas de ações de transformação às situações-limite da sua
realidade, na perspectiva da emancipação; de um popular que

se tece na busca de superação da consciência ingênua rumo ao
inédito viável: como inacabamento, formação permanente que
se constitui em determinados princípios e se orienta por uma

ética que busca a justiça, a solidariedade nas relações e nas

políticas, trazendo a tensão permanente entre ação política e
o fortalecimento dos espaços organizativos que animam a luta
popular em sua mediação com a esfera institucional

2020, p. 22).

Sobre isso, está escrito no Guia do Curso da UA II:

(DANTAS,

[...] é fundamental viver os processos ― e ter a consciência de
que, do ponto de vista dos movimentos e organizações sociais
e populares, não nos parece mais o suficiente só vivê-los: é
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preciso a intrepidez, a coragem e a determinação (no dizer de

Verinha Dantas, a perseverança!) de aprender com eles e de
compartilhar as aprendizagens com outros grupos sociais e
populares.

Esse é, certamente, mais um aprendizado (CASTRO
apud FIOCRUZ-CE, 2019a).
Parece-nos ter sido esse um importante exercício de todo o coletivo: ir além
do imposto pelas normas acadêmicas, pelas exigências institucionais e tomar para si a tarefa de sistematizar o processo.
Ao ter a possibilidade de nos debruçar sobre os processos
vividos [...], não sozinha mas em coletivo, pode-se com certeza afirmar já a vivência de um inédito viável! Não porque seja
inédito nem por que não seja viável fazer o que foi feito, mas
pelo lugar dado à sistematização de experiências no processo de construção e vivência desse Curso ― e pela prioridade
dada, em meio a todas as urgências, a essa atividade, a despeito de! Na nossa compreensão, estabelecer parâmetros como
esse ― e não apenas para o Outro (os educandos e educandas,
no caso, que têm como tarefa sistematizar experiências como
um dos objetivos pedagógicos do Curso), mas para si mesmo (a
própria Coordenação) ― nos dá conta de que o que se está a
viver é um inédito viável por tudo quanto conhecemos de questões que se interpõem entre o vivido e a reflexão crítica sobre
esse vivido na vida dos movimentos e das organizações sociais e
populares

(CASTRO apud FIOCRUZ-CE, 2019a).

Nesse sentido, o conhecimento construído se produziu a partir da reflexão
sobre a vida e o cotidiano, incluindo os saberes de cada um e de cada uma.
Trazer o vivido para o espaço da reflexão pareceu-nos um aspecto fundamental. A compreensão, já expressa em Paulo Freire (2002), de considerar
o saber-de-experiência-feito como categoria fundante da construção do conhecimento se materializou na proposição da sistematização de experiências como algo intrínseco à própria existência, não se apartando dela e se
forjando e construindo como patrimônio humano de saberes (CASTRO apud
FIOCRUZ-CE, 2019a). Partir das experiências possibilita lançar luzes sobre
os processos, compreender seus sujeitos, seus desafios e os porquês destes,
além de vislumbrar possibilidades coletivas de superação nas quais todos
podem contribuir:
A gente vai olhar para a experiência e, partir do saber de cada
um/a, é fundamental um saber que faça sentido para a vida das
pessoas. Vocês trouxeram muito isso, quando falam do que
as pessoas sabiam. Todas as experiências trouxeram coisas
bem concretas do cotidiano das pessoas. Para daí partir para

outros horizontes.

Na experiência das mulheres pescadoras,
elas queriam encontrar uma forma de sair daquela situação. A
experiência da água trouxe a questão do reaproveitamento, e
de dar resposta a uma situação cotidiana concreta. Me chamou
atenção a feira ecológica: não é espaço só de feira: comercializa, compartilha cultura camponesa, faz interação entre
quem consome e produz ― e, pra chegar a isso, tem elementos
profundos de organização, desde a produção, modo de vida, até
encontros, reuniões, escolha de que tipo de produtos produzir, que artesanato fazer. Isso potencializa a organização entre
feirantes, mulheres, enfim. A experiência da água trouxe a
questão do reaproveitamento, e de dar resposta a uma situação
cotidiana concreta. A questão indígena traz a resistência ― e
seja ao poder hegemônico ou ao capital, desvela aquilo que até
então estava velado, aquilo que estava escondido, dos grandes
empreendimentos que vão tirando os indígenas, os quilombolas.
Se não há resistência, não se consegue enxergar isso! (PULGA
apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Fazer sentido nos remete a outra reflexão: o que seriam experiências significativas? Qual sua importância nesse percurso? Elas, então, nos
Possibilitam acessar a potência dos sujeitos! Produzem saber!
Sua comunicação pode se dar das mais variadas formas! Produzem novos significados! Nelas, os fracassos, não só os sucessos, são importantes como foco de um olhar atento! Se dão,
não raro, em meio a pressões! Promovem empatia! Precisam do
encontro para acontecer! Possibilitam intercâmbios de experiência humana! Olhar para elas contribui para desvelar o que
estava velado! São orientadas por princípios — e é importante
saber quais são eles! Processos de sistematização de experiência, nos parece, está em consonância com os estágios e/ou a
própria vivência de processos coletivos ― pois é sobre o vivido, ou sobre as experiências significativas, que esses processos
se estruturam (CASTRO apud FIOCRUZ-CE, 2019a)!

Dessas reflexões, outras vão sendo desveladas. Nas produções da ciência
pautada na visão cartesiana, costuma-se considerar especialmente aquilo
que foi exitoso. Em um percurso ancorado nos princípios pedagógicos da
Educação Popular, pudemos olhar para o processo e problematizá-lo, vislumbrar as contradições — e, a partir delas, considerando-as situações-limite, buscar os inéditos viáveis. Frente aos desafios de alguns em materializar a escrita formal, surgem as possibilidades criativas de produzi-la em
outras linguagens; ao corte do financiamento público às possibilidades coletivas e solidárias de manter os encontros, de constituir parcerias locais. As
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situações-limites vão, portanto, se colocando não como barreiras intransponíveis mas como desafios à superação, considerando os inacabamentos e incompletudes como possibilidades de composições e complementariedades.

Além disso, na perspectiva da sistematização das experiências, as reflexões
sobre processos que tiveram dificuldades de se implementar possibilita a
construção de lições ou de aprendizados metodológicos, políticos, sociais,
relacionais que estiveram imbricados na realização de determinado tipo de
experiência e que podem oferecer elementos para outras situações similares que possam ocorrer em outros processos. Contribui para romper com
as dicotomias entre certo e errado, bem e mal, que produzem sempre julgamentos e culpados/as ao invés de produzir reflexões, olhar crítico, aprendizados, saberes, conhecimentos, sonhos e potencializar a implicação e transformação das realidades e das relações numa perspectiva humanizadora,
acolhedora, promotora de vida, justiça e democracia.
Ao considerar a importância dos sujeitos/as/es, emergiu um aspecto que
diz respeito à autoralidade dos sujeitos populares:

[...] quando falamos de sistematização de experiência, a gente vai
para uma outra perspectiva da relação, não de sujeito-objeto,
mas de sujeito-sujeito. Não estou falando contra a academia,
até porque todo ator é produtor de conhecimento. Quando há
apropriação da experiência, muitas vezes vira publicação que
não transforma nada. Lembrei dos mestres e mestras do Juazeiro, muita gente foi lá e nada mudou, eles foram morrendo.
Estou levantando essas questões aqui porque dentro da sistematização [de experiências] há outra perspectiva: eu construo
porque tenho identificação, ela dialoga com o que eu acredito
e com meu ser que está no mundo também. Partilhando sonhos
juntos. E queria terminar a fala para a gente refletir sobre
isso. O que a comunidade vai ganhar com isso? O que vai ficar
lá? (SOARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Considerar essa questão se expressa no desejo desses atores e atrizes em
participar da sistematização de experiências: A gente passa a se perceber lá
dentro, a gente revive o que viveu com ela ― então é importante colocar a nossa
marca na sistematização, pra gente se envolver (CASTRO apud FIOCRUZ-CE,
2019a). Pode-se ousar inferir que esses sujeitos/as/es se permitiram reconhecerem-se potentes na sistematização do conhecimento produzido e se
efetivam como autores/as legítimos/as dessa produção, constituindo em sua
rebeldia as possibilidades de decolonializar a produção de conhecimento.
A riqueza desse percurso também se revela na multiplicidade de linguagens
que emergem dessa produção. As experiências sistematizadas, ao protagonizarem o processo, trazem seus potenciais de arte, de cuidado, de comunicação como possibilidades de construção coletiva de conhecimento:

[...] no processo de orientação da Iane, foi que a gente foi no
MST no Frei Humberto pra conversar, cheio de gente dando
ideia pra ela do programa de rádio. E de como esse processo de
construir, quando a gente viu, tinha uma rádio na própria comunidade. Às vezes a experiência está do lado da gente e a gente
não vê. Só partilhar como eu aprendi nesse processo, que tem
que ser presencial, de tutoria, e como isso na devolutiva pode
gerar uma outra pesquisa (CARNEIRO apud FIOCRUZ-CE,
2019e).
Revelam-se, assim, as possibilidades de produzir conhecimento com o ser
inteiro. Aqui referenciamos Dantas (2019, p. 96), que nos provoca a pensar
na ruptura com o significado hegemônico de aprender e considerar a integralidade do ser humano e incluir dimensões como a arte, o afeto, a espiritualidade e o próprio corpo singular e imanente, como potência criativa e
expressão da sensibilidade:
[...] boa parte dos militantes é muito melhor na oralidade do que
na escrita. Então a gente tem que procurar mecanismos para
equilibrar isso. A gente também trabalha com outros sentidos:
o cheiro (um sentido muito importante), os sabores. Há até uma
ecologia dos sabores ― que bom que fomos presenteados hoje
com a Feira da Reforma Agrária. Tudo isso é conhecimento! A
academia é muito pobre nesse sentido ― é apenas a escrita. E
quantos sentidos a gente nega, nisso? (CARNEIRO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Em diálogo com Faundez e Freire (1985; 2001), ressaltamos os corpos conscientes que se rebelam da condição de objetos, se reconhecem sujeitos, se
reconstroem na práxis e se movem criticamente no mundo. Corpos que falam, escrevem, que lutam, que vivem, que se compõem em coletivos, em cirandas de ensinar e aprender.
Cirandê, cirandá
Nessa roda eu também quero entrar
Cirandê, cirandá
Par e passo nos teus braços rodar
Tu me ensinas que eu te ensino
O caminho no caminho
Com tuas pernas minhas pernas andam mais
(SOARES apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!

Por fim, nesse percurso, pudemos desvelar a possibilidade de construção do
conhecimento tendo a solidariedade, a cooperação e a convivialidade como
princípios, aproximando esse percurso das ideias da Alegremia, construção
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coletiva que “se enriquece con sentipensares que fluyen de distintas fuentes, para darnos entusiasmos para abordar problemas y dificultades con
imaginación creativa” (GOMEZ; MONSALVO, 2020, p. 259) e do Bem Viver:
El paradigma emergente del Sumaq Kawsay desde la sabiduría
ancestral de los pueblos indígenas, que nos guía hacia una
transformación civilizatoria para la humanidad, superando la
mercantilización capitalista de la vida y de los seres humanos

que son tratados indignamente como residuos o como mercancía; proponemos el

Vivir Bien como horizonte para el amanecer
de nuestros pueblos lejos de la noche neoliberal; donde el
respeto a la Pachamama, a la espiritualidad ancestral propia
de cada pueblo, junto a la justicia social donde todos vayamos
juntos y nadie se quede atrás (HINOJOSA, 2020, p. 233).
Em síntese:

O movimento da poesia
É alegria do conviver!
O movimento da poesia:
Alegremia do Bem Viver!
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Não espere que eu te espere
Na esperança de esperar
Minha rima só tem força
Com o verbo esperançar (...)
Não se perca na esperança
De simplesmente esperar
A espera pela espera
Não promove o transmutar

É

Transformação só se alinha
Com o desejo de mudar
Mudança só é possível
Na ginga do esperançar (...)
(RÉGIS; SOARES)

com o coração transbordando de gratidão, na sonhação do desejo de mudar, que
essa escrita reflexiva foi tecida sobre as experiências vividas neste curso. Vivenciar
esse processo foi muito significante, foram momentos de muitas trocas, conhecimentos, descobertas, desafios e principalmente de aprendizados diversos que nos
impulsionaram continuarmos esperançando. Cada Módulo, os Encontros Regionais,
os trabalhos em nossas comunidades, as trocas de experiências, o atravessamento
pela Educação Popular e a amorosidade transcendente, enfim, a cada encontro um
mundo novo chegava para nós, nos possibilitando caminhar coletivamente rumo
aos inéditos viáveis de transformações de nossas vidas, e de nossos territórios, experimentando assim as paixões alegres das quais fala Spinoza (1997). Tendo como
referência a provocação de Spinoza sobre a importância dos afetos como potência
de agir manifesta também no corpo, Chauí (2006), Dantas, Paro e Cruz (2020) reafirmam Spinoza e referendam a concepção de que quando o conhecimento em sua
dimensão racional e reflexiva é experimentado como alegria, esta nos move à ação.

Sobre isso a educadora Fátima Maciel se pronuncia no Tempo Escola

[...] Ainda se acha que Educação Popular é coisa de excluído,
porque as pessoas não compreenderam que os processos de
educação têm que se transformar em festa.

Educação Popular
é atitude cotidiana! (MACIEL apud FIOCRUZ-CE, 2019d).
Estamos diante de uma experiência que precisa ser partilhada, socializada, pois o
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poder transformador, artístico, político e educativo das experiências fomentadas,
fortalecidas e narradas por meio da Educação Popular, da dialogicidade e das práticas de cuidado no processo de produção e construção do saber nesse Curso foram
potentes e quebram o paradigma de uma educação eurocêntrica e bancária, nos
apresentando uma perspectiva de processos educativos emancipatórios, amorosos, libertários e alegrêmicos. Ao referendar a categoria Alegremia, reportamo-nos
à proposição de Gómes e Monsalvo (2020), que a compreendem como sabedoria
popular. Em uma tradução literal, seria: “alegria que circula no sangue”. Para estes autores, constitui-se uma ideia-força construída coletivamente que nos ajuda
a despertar a criatividade e reencontrar o sentido de pertença à vida, rompendo
com a perspectiva consumista e nos provocando a despertar a consciência sobre as
reais necessidade vitais indispensáveis para o cuidar da vida e nos energizar para
o esperançar.

2.1 EDUCAÇÃO POPULAR E O APRENDIZADO EM SUAS MÚLTIPLAS
DIMENSÕES.

...a brisa sussurrou no meu ouvido:
“vai, mulher, e ouça o teu grito. Ele te libertará!”
muros labirintosos caíram
calabouços foram invadidos de sol
meu porão floresceu em margaridas

sou arribaçã em revoada!

(OLIVEIRA, 2018, p. 25-26)

Essa foi uma experiência que se revelou revolucionária e transformadora, como
propõe a Educação Popular. Colocou-nos no movimento de ampliação da nossa visão de mundo e fez movimentar nossos pensamentos, práticas e ações em busca
do Bem Viver. Ao considerar a proposta de Bem Viver, ancoramo-nos em uma construção latinoamericana que se referencia como oportunidade de construir coletivamente novas formas de viver, forjadas no calor das lutas da humanidade pela
emancipação e pela vida. Essa proposição aponta para a defesa de uma ecologia
profunda, reconhecendo a vida dentro da vida, promotora de relações amorosas
com a Terra e suas manifestações. Também se apresenta como ferramenta para a
decolonialidade e superação das imposições do poder, como crítica ao desenvolvimento; como postura ética em que se reconhecem os Direitos da Natureza, as
contribuições do feminismo como reação à dominação de base patriarcal e como
possibilidade de recuperação do sentido de pertença à Pachamama e à valorização
dos saberes ancestrais e populares (ACOSTA, 2016). Hinojosa (2020), ancorada
nessa concepção, considera a urgência de pensar a saúde do Planeta frente à ameaça das mudanças climáticas, da crise energética, financeira, da água e da produção
de alimentos. Chama atenção para a necessidade de construção de estratégias que
considerem a complementariedade de saberes, bem como a valorização da ancestralidade que promova a transformação civilizatória na perspectiva de superação
da mercantilização capitalista:

[...] proponemos el Vivir Bien como horizonte para el amanecer
de nuestros pueblos lejos de la noche neoliberal; donde el
respeto a la Pachamama, a la espiritualidad ancestral propia
de cada pueblo, junto a la justicia social donde todos vayamos
juntos y nadie se quede atrás, sea posible; que nadie muera de
hambre , de sed o por violencia, sino que tengamos la abundancia distribuida justa y dignamente para las comunidades humanas
en equilibrio con la

Pachamama (HINOJOSA, 2020, p. 232).

O Curso se apresentou como solo da fértil de saberes que se ancoram nos referenciais da Educação Popular, com um processo de construção do conhecimento
construído dialogicamente e de mãos dadas com os companheiros e companheiras
que, na caminhada, se constituíram educadores/as e educandos/as. Ou seja, foi na
relação com o Outro e com a Outra que aprendemos. Ângela Linhares, no tempo-escola, nos dizia:

Eu acho que as histórias plurais e os convívios fazem com que […]
o centro hoje está na relação! Então eu acho que o movimento
social, ele está reinventando espaços [...] eu aprendi hoje com vocês: que o centro da Educação Popular hoje, o centro da vida da
Educação Popular são os relacionamentos! A gente aprende nos
relacionamentos (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!

Linhares também nos fez refletir que nos relacionamentos realizamos trocas e partilhas que nos ajudam a aprender — e que esses aprendizados se dão, inclusive, em
lugares não “institucionalizados”, como a rua. Sendo assim, percebemos que é na interação com pessoas, lugares, situações, afetos que o conhecimento vai sendo tecido:

Ângela diz que o centro da Educação Popular são os relacionamentos. Isto comunga com aquilo que falávamos sobre as
aprendizagens pela interação. Queremos dizer que os relacionamentos estão para a educação como as aprendizagens estão
para a interação e o pensar-agir em rede.

Quem sabe, por aí, o
Curso não se torne peso nem sacrifício para ninguém, mas ação
estratégica prenhe de criatividade, leveza e alegria que potencializa e qualifica ainda mais nossas práticas cotidianas nos
territórios de atuação

(LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019a)!

A fala de Ray Lima nos remete a pensar sobre as possibilidades e diversidades de
ambientes de ensino e aprendizagem. Todo lugar pode ser um lugar para aprender.
Dessa forma, trazemos aqui a figura da roda como uma figura de local marcante de
trocas na Educação Popular dialógica:

[...] estar na roda é estar conectado. Todas as vezes que a
gente desconecta, a gente puxa um negócio desses porque isso
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é o início de tudo.

E é importante que a gente observe a facilidade que a gente tem de se dispersar. Às vezes a dispersão
não é negativa, mas é um desvio. Por isso que precisamos focar
em determinadas coisas e tempos porque somos universos de

― a Ângela dizia isso ontem: a gente é um ser feito
de relações. Mas para ter relações é preciso fazer escolhas,
porque a gente não se relaciona ao mesmo tempo com tudo.
Quem vai chegando vai entrando na roda ― que nunca é fixa,
está sempre se reconfigurando. E tudo é motivo de aprendizagem (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!
relações

A reflexão de Lima sobre a necessidade de fazer escolhas para que as relações se
constituam caminhos de aprendizados nos remete à identificação das potências e
desafios da roda como um dos modos de garantir a horizontalidade e de estar aberto/a às inclusões, interações, atravessamentos — e nos ajudou a perceber como
nesse Curso ela nos conectou em redes de saberes populares diversos, em universos de relações com os saberes trazidos por sujeitos e sujeitas das áreas da educação, da saúde, da militância, das cidades, do campo e dos rios e mares. Cada pessoa
com seu saber específico se conectou na ciranda dialógica emancipadora que, no
movimento da roda, aprenderam e ensinaram. Sendo assim, as trocas foram um
elemento potente no que diz respeito à elaboração do conhecimento. E Linhares
fala das trocas como relacionamento:

A troca ― eu ouvi isso em todos os grupos! Não vamos reduzir a complexidade dessa troca! Essa troca, nem esse nome
entre-lugar, sustenta essa coisa que eu vi hoje aqui! Não é um
entre-lugar só! Não é um não-lugar, como alguns dizem! Não é
um lugar institucional! É que o centro são os relacionamentos!
Os trânsitos das migrações! Os diálogos (LINHARES apud
FIOCRUZ-CE, 2019d)!

Como podemos ver, a troca entre as pessoas desse Curso fez parte da elaboração
dos conhecimentos e saberes gerados no percurso dessa trajetória. Importante
também ressaltar aqui o poder de aprender nos espaços não institucionalizados
como educativos, bem como o aprender em movimento, com o corpo e com a prática. Não aprendemos sentados nos bancos. Aprendemos em diálogo com o mundo,
com o corpo, com as relações. A educação está além de cadeiras, bancos e paredes. Dessa forma, podemos afirmar que neste Curso cada sujeito e sujeita aprendeu
como se tivesse vivenciando o movimento das marés, que vai e volta, que volta e
vai, ou seja, o tempo-escola e o tempo-comunidade propiciaram esse fluxo da maré
cheia e da maré baixa, de juntar para trocar e depois trocar para juntar. A volta para
os territórios depois do tempo-escola eram momentos de trocar com a comunidade
sobre aquilo que aprendemos no Módulo vivenciado, como afirma Soares: “Possibilidade material e vivencial do compartilhamento dos mais distintos saberes,
não faz oposição entre popular e acadêmico, pois cada saber tem seu valor de ser
e existir” (2020, p. 9). Essas trocas aconteceram de forma linda e poética, pois na

Educação Popular não existe hierarquia entre o conhecimento popular e acadêmico: o que existe são os saberes diversos que cada pessoa traz consigo a partir de
seu repertório de vida, ou seja, “neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais”
(FREIRE, 2021, p. 112). Saberes novos, diferentes em ato de simplicidade diante
da possibilidade de construir, promover coletivamente um novo saber, fomentado
pela primazia e a magia do encontro humano.
A abordagem pedagógica da Educação Popular em sua multidimensionalidade propiciou o reconhecimento e inclusão ao processo de aprendizado e de produção de
conhecimentos de elementos como a criatividade, a alegria — e isso como possibilidade de produção de inéditos-viáveis na superação de situações-limite, a exemplo
do que apontaram Gómes e Monsalvo (2020):

Essas dimensões dialogam com a perspectiva da Educação Popular que reconhece a potência e a criatividade dos sujeitos como
sujeitos capazes de construírem e transformarem a realidade.

Verinha lembra que podemos estar em roda com alegria ― eu
diria, com outras palavras, que podemos estar na Roda da Vida
com alegria! E ela nos faz o convite: “E como a gente tem nessa roda um povo que é palhaço, o palhaço lembra a gente da
alegria – então agora a gente solta uma risada! Essa risada ‘tá
fraca – vamos soltar essa risada mais forte!” Nessa interação
com o outro, nesse movimento de integração também, de estar
juntos, de construir juntos, podemos cultivar esse sentimento da
alegria ― é fundamental que possamos estar na Roda da Vida e
aprendamos a lidar com as circunstâncias, com as nossas experiências individuais e coletivas, de uma forma alegre, como um ser
brincante, sem dar solidez, sem dar uma concretude no sentido
de compreender que nada é fixo, que a vida é fluxo, está sempre
em movimento (TEIXEIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019a).
O riso tem sido um aliado importante no cenário político e social da história. Desde
o bobo da corte aos satíricos, fanfarrões, bufões e palhaços, o riso se propaga como
rebeldia, de corpo em ato, em resposta às opressões. Essa tradução satírica, por
vezes sarcástica, insolente e irreverente permeia os espaços populares como condição humana de renovação, superação, instigante e provocativa no sentido crítico
da dor, da pobreza, exclusão, promovendo inquietudes em seu caráter ambivalente,
numa fusão de júbilo e ridicularização (BAKHTIN, 2010).
Outra questão importante diz respeito à superação da fragmentação nos processos
de ensino-aprendizagem. Linhares problematizou sobre a visão disciplinar hegemonicamente presente nos processos formativos acadêmicos e da importância das
instituições de ensino assumirem compromisso com a sociedade:

Quando a universidade foi citada aqui, todas as vezes, é quando
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ela faz uma intervenção social!

Não tem nenhuma citação aqui,
que eu ouvi hoje ― eu fiz a escuta o dia todo! ―, nenhuma vez a
pessoa diz que aprendeu naquela disciplina, sentada lá! Nenhuma!
Quando ela faz uma intervenção social é quando ela realiza. Ninguém diz que aprendeu numa disciplina na universidade: é quando
faz uma intervenção que ela realiza esse lugar de relação ― e
que é muito rico (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019d).
Aqui trazemos Freire para dialogar com Ângela Linhares. Sua fala no tempo-escola
nos provoca a pensar sobre os saberes que se produzem nas comunidades, nas práticas populares que, muitas vezes, não são reconhecidos, valorizados pelas estruturas de poder. Freire e Faundez (1985, p. 30) vão levantar justamente essa questão
ao trazer que, “na medida em que as massas não detêm o saber que o intelectual
possui, elas não detêm o poder. E esse desprezo pelo saber popular afasta o intelectual das massas”. Ao relatar sua percepção sobre as experiências e aprendizados
fora das universidades, Linhares nos instiga a pensar sobre a potência dos saberes
populares — e destes serem considerados nos espaços acadêmicos para a construção e fomento do conhecimento. Isso nos remete a outro trecho de Freire e Faundez (1985), em que eles abordam a virtude da educadora e educador em assumir a
ingenuidade para poder superá-la:

A assunção da ingenuidade do outro implica também a assunção
de sua criticidade. No caso das massas populares, elas não são
apenas ingênuas. Pelo contrário, são críticas também e sua criti-

cidade está na raiz de sua convivência com a dramaticidade de sua
cotidianidade.

O que ocorre, às vezes, é que as massas populares
oprimidas, por n razões, ficam ao nível da sensibilidade do fato,
deixando de alcançar a razão de ser que explica mais rigorosamente o fato. Não será com a pura superposição de uma explicação teórica estranha a elas que resolveremos este problema do
conhecimento

(FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 31).

Portanto, não é simples a resolução desta questão, mas ela principia com o diálogo
entre os conhecimentos populares e os acadêmicos — e foi sobre essa possibilidade de diálogo que Linhares, Freire e Faundez discorreram. Ray Lima vem compor
essa construção apontando como no Curso se buscou criar espaços e oportunidades metodológicas e didáticas que promovessem aproximações entre saberes diferentes e rompessem com a fragmentação:

Tinha esquecido que dá pra perceber o encurtamento do espaço, desse fosso que separa os saberes, as experiências acadêmicas e dos movimentos sociais; esse fosso que separa os campos
de conhecimento — de reunir a Vigilância com a Convivência
com o Semiárido, a ecologia com Educação Popular, com saúde;
esse encurtamento, essa aproximação entre linguagens, saberes, pensares, foi muito importante também, que foi um avanço

grande da gente conseguir aproximar isso sem sofrimento.

A
gente fez isso com cuidado — isso foi um dado importante. Quero também dizer da alegria de poder estar junto desse grupo:
é muita responsabilidade, muito cuidado, muita vontade de fazer
as coisas da melhor forma até o fim! Fazendo a nossa parte, o
nosso TCC aqui (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Oportunizar o encontro dos diferentes para promover a soma de conhecimentos
onde um aprende com o outro e a outra nos faz lembrar um dito guineense: “O
conhecimento sem sabedoria é como água em areia”. O diálogo entre os saberes diferentes pode promover a transformação. Aqui também referenciamos a Educação
Popular como espaço onde todos e todas envolvidos nos processos pedagógicos, ao
se reconhecerem aprendentes, se permitem dialogar em suas diferenças:

Os professores não são iguais aos alunos por n razões, entre

elas porque a diferença entre eles os faz ser como estão sendo.

Se fossem iguais, um se converteria no outro. O diálogo tem
significação precisamente não apenas com sua identidade, mas a
defendem e assim crescem um com outro. Diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Nem é favor que um faz
ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental
dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não
permite que se constitua. Assim também a licenciosidade, de forma
diferente, mas igualmente prejudicial (FREIRE, 1992, p. 60).
Portanto reconhecer nossas diferenças, não implica nos diminuirmos diante do outro e, sim, somar por meio do diálogo os diferentes conhecimentos que detemos.
Reconhecer o outro e a outra com seus saberes, reconhecê-los/as, contribui para
romper com o autoritarismo que invisibiliza, fragmenta e divide nossos saberes,
reconhecidos ou não. Sobre isso um educando comenta no tempo-escola:

A gente tem refletido [...] justamente esse ponto do diálogo.
Porque quando a gente vê, é a partir de um olhar ― e se a gente quiser que todo mundo tenha o mesmo olhar, não há diálogo
(FERNANDES apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Ancorados/as no diálogo, a trajetória se fez intensa e plural. O olhar de cada pessoa
foi complementando e criando o discurso da coletividade, ajudando a perceber a
individualidade dentro da pluralidade. Cada um e cada uma em sua individualidade e sabedoria trouxeram para a roda o seu mundo, permitindo ampliar nossa
visão de mundo.
Nesse caminhar, parece-nos importante trazer para esse concerto dialógico duas
questões importantes referenciadas por Freire (2021) em relação aos processos
de aprender: o aprendizado e a consciência que se materializam também no corpo.
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Pensar a dimensão do corpo é pensar na subversão dos sentidos. O corpo é ato
político. E sendo político — compreendendo-o num contexto social de constante
negação —, ele está impregnado de movimento e resistência num ritmo de manifestação/intenção/relação que responde em ato, mesmo sendo silenciado. Considerando o vivido nesta experiência, a Educação Popular trouxe para a roda uma
reflexão sobre o aprendizado de que este não se faz apenas pela via da mente, materializando-se nos corpos que falam, que ocupam, que resistem, que insistem em
ser em meio às opressões.
Esses corpos conscientes em relação, como referenciou Freire (2021), puderam
reconhecer seu lugar político e se reorganizar para desorganizar o imposto — e
considerando a multidimensionalidade do aprender, ousaram por meio da criatividade, do riso, da improvisação, da arte, subverter o instituído e produzir inéditos
viáveis para transformação da realidade como sujeitos históricos que se permitem
beber da água poética que transforma opressão em vida plena. A Educação Popular
dialógica faz florescer a autonomia, a liberdade e a consciência:

Eu sou um andarilho de Mossoró! Boa noite, bom dia! Beber
água, beber água do saber, o saber da cultura, o saber da
diversidade, pra que saber beber água do saber do conhecimento? Beber água, beber água! É preciso conhecer os saberes, os
saberes que fazem as plantas florescer! (SILVA apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

2.2 CONSCIÊNCIA, COLETIVIDADE E SUPERAÇÃO DA OPRESSÃO —
ESPERANÇAR COMO INÉDITO VIÁVEL
Ao longo da história imprimimos, a partir das relações sociais que estabelecemos,
nosso movimento, individual ou coletivo, da reprodução social presente nessas relações. Seja pela fome, pobreza, exclusão, desigualdade, ou pela riqueza, oportunidades e privilégios, esse paradoxo se reflete com relações de poder, que produzem
e reproduzem situações de opressão.
Para Marx (2005), o sistema capitalista produz mecanismos competitivos e excludentes — e só a partir da consciência de classe e de outros mecanismos coletivos
é que se torna possível o ato revolucionário de mudança e transformação desse
processo profundamente desigual.

A sistematização da experiência do Curso de Especialização/Aperfeiçoamento em
Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, promovido pela Fiocruz-CE, possibilitou uma tessitura de conhecimentos
múltiplos que seguiram o seu movimento para a produção de outros conhecimentos rumo ao inédito viável do esperançar.
Essa sistematização de experiência que se produz a partir de cada encontro vivido evidencia a Educação Popular como potência coletiva com suas abordagens propiciadoras
de reflexão crítica e amorosidade, fortalecendo a resistência e a organização popular.

O experienciar da turma e seus sujeitos/as/es, educadores/as/es revelou protagonismos territoriais de movimento de transformação histórica em dimensões pessoal e coletiva. Sobre esse movimento libertário da Educação Popular nos processos coletivos, Ray Lima refere:

A Educação Popular não é um momento anterior à tomada de
consciência, após o qual se passaria à ação consciente. A Educação Popular é um processo permanente de teorização sobre
a prática ligado, indissoluvelmente, ao processo organizativo
das classes populares (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Nesse caminhar emancipatório de produção de saberes e conhecimentos, o Curso
promoveu, por meio da Educação Popular em verso e prosa, um cerzir de encontros
afetivos, respeito mútuo e solidário, fazendo um acontecimento dialógico rumo à
superação das opressões e iniquidades. Esse processo se expressou como fazedura
de resistência e amorosidade entre seus interlocutores, que puderam perceber a
potência dessa abordagem pedagógica como possibilidade revolucionária e transformadora. Sobre isso, fala Ray Lima no tempo-escola:

A Educação Popular será popular na medida em que, efetiva e
praticamente, seja uma arma que permita às classes populares
assumir, organizadamente, com lucidez e paixão, seu papel de
sujeitos ativos na construção da história. A Educação Popular [como diz Brandão] irrompe como um movimento primeiro
de renovação e, depois, de revolução do saber e de transformação do mundo pelo poder de um saber popular (LIMA apud
FIOCRUZ-CE, 2019d)!

Movida pela paixão, a luta tomou forma nas discussões, experiências e narrativas
vividas nos encontros, onde, embora mergulhados em cenários opressores, excludentes, desiguais e ameaçadores, as mordaças se transfiguravam em voz ativa reproduzida nos territórios, num movimento vivo e criativo. No contexto do Curso
foi possível abrir espaço para caminhos de pesquisa emancipatória, democrática,
equânime, horizontal e respeitosa dos saberes presentes nos territórios, possibilitando um girar constante rumo às transformações.
A possibilidade de olharmos para um mesmo território, uma mesma experiência e
enxergamos diferenças nos colocou no movimento de respeito e entendimento dos
saberes individuais de cada sujeitos/as/es, possibilitando o encontro com nossos
desejos de mudanças e a reflexão sobre as situações de opressão, de modo a ampliar o universo, transmutar o estagnado, a arbitrariedade e a submissão:

[...] Encontros de vontades e desejos de mudanças. Os verbos
criam carne nas veredas do singular. Sujeitos agora reunidos
após tantas andanças. É a chance de aprender a ser na fala
do outro. O conteúdo por ser simples é o bem precioso (JOSBERTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
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As opressões vividas no cotidiano, encontraram um lugar de destaque nos círculos
de cultura, nos quais partindo das palavras geradoras chegamos às situações-limites, gerando problematização e abrindo os caminhos para uma ação interventiva
no social. A dialogicidade e a problematização vivenciadas nos círculos de cultura
ajudaram-nos a fazer os movimentos de transformação do que era ferida e dor, em
uma marca do existir, da resistência. Uma cicatriz que vira adorno:

[...] todos os sofrimentos das Aparecidas, das Marias, eles
sejam transformados como o foram os seus umbigos, através
do cuidado. Que sejam transformados em adornos! Que a gente
não se revitimize! Porque nascer/morrer faz parte da natureza
humana. Quantas vezes eu já nasci? Quantas vezes eu já morri?
Eu estou aqui, velha, mas viva. Isso não significa que a gente
não esteja colaborando com as estruturas do nosso tempo. E
com isso, vamos nos abraçar de novo ― e vambora! (MACIEL
apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Os sofrimentos e as cicatrizes podem ser potentes formas de reflexão e superação
das desigualdades e opressões. Esse movimento nos possibilita inclusive morrer e
nascer nessa mesma vida, pois a partir da percepção de certas situações podemos,
com a problematização, ampliar nossa visão de mundo, saindo do lugar do sofrimento e recriar sonhos, desejos e vida.

Em meados de 2019 o Curso enfrentou momentos de dificuldades, impostos por uma
conjuntura política excludente, opressora e reacionária, resultando no corte dos recursos voltados à continuidade do processo. Isto afetou a tramitação dos encontros
presenciais. Essas medidas, que caracterizam uma engrenagem opressora, levaram-nos a reflexões necessárias sobre o modo de atuação dos/as educandos/as/es e
educadores/as, em sua maioria militantes dos movimentos sociais e populares.
Sobre isso, Ray Lima problematiza, lembrando que diante da dureza a qual estamos lançados na rotina da militância, existe a necessidade de manter a ternura
entre os/as que lutam, estando atentos/as para não nos deixar enrijecer:

Ao mesmo tempo, vejo que ainda há muita dureza nos nossos
movimentos, na nossa luta. E o amor não diminui a potência das
nossas lutas! E na luta contra a exclusão, não excluir também.
Como, no mundo-lâmina, não se deixar ferir, nem ferir ninguém?
Isso é um desafio imenso pra pessoas que nos transformam em
militantes da guerra, do ódio ― e a gente ter cuidado pra que
nossa militância não nos transforme nisso, sem perder a ternura (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

No entanto, a renda afetiva tecida por educandos/as, educadores/as e apoiadores/as aumentou a força e resistência impregnadas nesse cirandar desenhoso de
estratégias de superação. Desta maneira, foi possível aos sujeitos/as/es recriar e
fomentar possibilidades coletivas de compartilhar responsabilidades para deman-

das como alimentação, passagens, limpeza e organização. Esse movimento refletiu
o desejo de resistir às investidas de um governo disposto a desestruturar políticas
inclusivas e promotoras de equidade em saúde e desvelou a solidariedade como
princípio orientador de um processo de construção coletiva de inéditos viáveis para
que o Curso pudesse se efetivar plenamente:

[...] não há o diálogo verdadeiro se não há nos sujeitos um
pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a
dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade (FREIRE, 2021, p. 114).

O Curso, que já vinha imbuído de protagonismo em seu processo, impulsionou essa
coletividade solidária, também como perspectiva cuidadora de si, dos outros e do
mundo, intensificando e fortalecendo os elos entre os/as envolvidos/as, numa conexão generosa de esperançamento.
A proposição esperançadora se materializa, portanto, como ação de transformação.

É preciso esperançar! [...] é preciso esperançar! E a gente
esperança porque a gente se move! “Não vou esperar na pura
espera”, já disse Freire, “porque o tempo de pura espera é um
tempo de espera vã”. Nesse verbo tem ação ― e essa ação é
coletiva (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!

A experiência do Curso revela, portanto, caminhos criativos de superação da opressão, entendendo esse processo na perspectiva de Freire, de que “o importante,
por isto mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em
que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo — não mais
opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se” (FREIRE, 2021, p. 60).
Outra categoria da Educação Popular que emerge das vivências do tempo-escola é
a rebeldia — e sobre isso Vera Dantas nos diz:

Porque Paulo Freire falava de rebeldia, de ser sujeito da história, mesmo quando as condições nos oprimem. Aí quero abrir
a roda pra escutar vocês, seja quem já está na roda, seja quem
entrou hoje, o que gostaria de colocar (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

A reflexão sobre a rebeldia como condição inerente à superação das condições de
opressão nos remete à discussão sobre o protagonismo dos atores e atrizes envolvidos/as nesse percurso — e nos permite lançar novos questionamentos: em
que medida esse processo contribuiu para a produção de novos conhecimentos, de
novos saberes, referenciando uma concepção de ciência que se coloque a serviço
do enfrentamento das iniquidades e da opressão? Na Pedagogia do Oprimido Freire
nos dá o caminho possível, referenciando o exercício de uma práxis libertadora:
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A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da
contradição opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação
exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela
(FREIRE, 2021, p. 52-53).
Durante o Encontro Regional do Sertão Central, a esperança é apontada como caminho viável de superação da opressão:

O que dá sentido à educação é a esperança! A esperança é o
ainda não: aquilo que ainda não é! Mas pode vir a ser! Então ela
é eminentemente um ato político! Em política, sigo Gramsci: nós
temos que ter lado! O que é professor? É aquele que professa! Professar é dizer aquilo que acredita! É denunciar o velho e anunciar o novo, pelo que tem de bom! Nós todos somos
educadores! A educação está muito mais viva fora da escola
do que dentro! Claro que precisamos de uma cultura sistematizada, pra colocar a ciência a serviço da humanidade. Brecht
falava que a ciência de nada vale se não for pra aliviar a miséria
humana

(SOUZA apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Tendo ainda como referência o tempo-escola do Curso, as abordagens para discussão das concepções de território impulsionaram o pensamento crítico e analítico
sobre colonização, exclusão e outras muitas, tirando-nos do lugar de senso comum
e nos lançando a reflexões sobre o nosso lugar no mundo e as relações de poder às
quais estamos subjugados. Sobre isso reflete uma educanda em discussão sobre o
território, tendo como referência o filme Avatar:

Ao longo da história, a gente nunca viu o opressor se tornar
oprimido ― e se viu, é sob um comando de um outro opressor.
No filme, o personagem se espiritualizou ― e fico muito inquieta porque aquele grupo de pessoas que fazia os nativos, eles
conseguiram acolher ele para o povo, oportunizaram a ele melhorar, a se transformar. E isso é a nossa realidade (NONATA
apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

A partir deste filme foi discutida a relação antagônica que os seres humanos estabelecem com o território. De um lado, a relação exploratória, capitalista e colonizadora que nega qualquer princípio ético de valorização da vida que ali se encontra,
reproduzindo a exclusão, a pobreza e desigualdade, o racismo, xenofobia e tantas
outras violências que nascem do processo opressor que ali está impresso. Do outro, a relação com a terra, o espaço, as singularidades culturais e afetivas presentes
ali: a historicidade, identidade, costumes que foram construídos ao longo da história. Esse paradoxo mostra a configuração presente nos determinantes sociais e
culturais que irão distinguir esses grupos antagonicamente separados pelos privi-

légios do primeiro em detrimento do segundo.

É nessa configuração que o Curso, ancorado pela Educação Popular, nos aponta
caminhos de emancipação por meio da liberdade/libertação na perspectiva da superação das relações de opressão. Sobre essa possibilidade, Vera Dantas nos diz:

A liberdade/libertação que aponta para que a Educação Popular realmente precisa se constituir ferramenta, caminho, que
ajude as pessoas a se libertarem das condições de opressão

(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Ou ainda nas palavras da educanda Juliana da Guia:

Isso tem a ver com a gente, de lutar pela nossa terra, nossa
origem, a mãe natureza. A coletividade também: ela nos fortalece. E estar aqui é muito importante ― essa troca no Curso
está sendo riquíssima (GUIA apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!

Partindo da reflexão crítica acerca das diferenças sociais que reproduzem as relações opressoras, outro educando contextualiza no tempo-escola:

Esse momento me fez lembrar que algumas pessoas vivem dentro de um conforto que chega a ser desumano e alienante. No
sentido de que nos distanciamos dos outros e não consideramos a dor do outro, no campo e na cidade. Há um processo de
adoecimento ao se deparar cotidianamente com a morte. A gente
precisa parar e repensar o que é ser humano (FALCÃO apud
FIOCRUZ-CE, 2019d).

Nestes tempos é mais que necessário pensarmos o que é ser humano! Nossas humanidades têm se perdido diante de tantas negações, banalizações, medos, perseguições e explorações. A natureza, o planeta, os territórios são vistos por uma parcela das pessoas simplesmente como possibilidade de uso para garantir o poder, o
lucro e a extração desordenada das matérias-primas muitas vezes não renováveis,
sem se preocupar com o futuro da humanidade. Krenak nos faz refletir sobre essa
exploração da natureza como um meio à parte:

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que
somos parte à Terra, passando a pensar que ela é uma coisa e
nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista
algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK,
2019, p. 6).

No Curso pudemos discutir as políticas de promoção da equidade em saúde, as questões de gênero — e mais uma vez nos vieram os questionamentos acerca de nossa

71

72

humanidade quando matamos nossos/as pares por serem diferentes, por serem negras, negros, por serem povos originários, por serem LGBTQIA+, ou simplesmente
pela discordância política de outra pessoa, como aconteceu com o mestre Moa do
Katendê na Bahia. Aqui referenciamos um trecho da carta escrita por Freire:

Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses
moços desgentificando-se, no ambiente em que decresceram em
lugar de crescer. Penso em suas casas, em sua classe social, em sua vizinhança, em sua escola. Penso, entre outras
coisas, no testemunho que lhes deram de pensar e de como
pensar. A posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher,
do camponês, do operário, do índio neste pensar. [...] O acatamento ao outro, o respeito ao mais fraco, a reverência à
vida não só humana mas vegetal e animal, o cuidado com as coisas, o gosto da boniteza, a valoração dos sentimentos, tudo
isso reduzido a nenhuma ou quase nenhuma importância. [...]
Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os
seres humanos, se não nos tornamos capazes de amar o mundo.
Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo,
torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente,
ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor.
Se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela
tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista,
se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não
da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com
o diferente e não de sua negação, não temos outros caminhos
senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo
assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida,
explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher
não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros (FREIRE, 2000, p. 31-32).

Apesar da maré baixa dos contextos contraditórios e opressores que nos atravessam, a experiência do Curso como movimento dialógico se faz maré alta e nos enche
de possibilidades, sonhos, amorosidade e humanização. O movimento da maré que
nos atravessa, nos banha, renova nosso esperançar, deixando à mostra renovações
e revoluções.

A Educação Popular abre fendas para desvendar a opressão e provocar rachaduras, ou pequenas frestas, por onde a criatividade toma forma para compor um processo de reflexão crítica da realidade — processo que não é fácil, não é rápido como
raio ou relâmpago, mas é profundo em suas raízes de mudança e reconstrução.
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03.

O NASCIMENTO DESTA

roda livre
QUE AO NASCER JÁ SE MOVE

PARA LIBERTAR-SE DE SI MESMA:

Bem-vindos(as)
às possibilidades
E POTÊNCIAS DAS CULTURAS E
DAS ARTES NA PRODUÇÃO DE

conhecimento!
Ray Lima
Vera Lúcia

de

Azevedo Dantas
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Abre tua roda, ciranda.
Agita essa roda, ciranda.
Gira sem medo, ciranda.
Cirandas da vida estão sempre a girar.
Vida quer vida, não pode parar
(RAY LIMA apud DANTAS, 2020).

rotegidos pela liberdade desafiante da “alma encantadora das
ruas”, como diria João do Rio, muito à vontade estamos nesta roda a circular saberes e alegrias, olhares, aprendizagens,
sentimentos de mundo e arte, sonhações, leituras, problematizações sob o chão de práticas de mundos possíveis, experimentadas e comprovadas sua viabilidade.
Esta é a espiral de um movimento iniciado com as articulações
para construção do Curso Educação Popular e Promoção de
Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do qual
se fez esse longo percurso — que segue com o debruçar-se de
vários pontos de uma rede que teima em continuar a aprender.... Uma roda que se desloca e se multiplica em vários pontos constituintes de uma rede-roda aberta capaz de produzir e
viver os conhecimentos, afinal somos o conversar que nos faz
viver... Ousamos brincar por diante de viver pelo refletir a experiência da experiência, uma metaexperiência, quando já experienciamos outros voos livres, dando giros em torno uns/umas
dos/as outros/as em busca de saber mais, ser mais.
“A roda é o fluxo da história”, espaço de democratização das
relações, de cura, de reinvenção do ser individual e comunitário, onde se aprende a linguagear, onde o vivido, ao ser
problematizado e refletido, se desdobra em possibilidades
de novos viveres — e, justo aí, a vida se apresenta como um
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entrelaçamento, uma urdidura permanente entre pares e diferentes, um processo
antigo e inédito: viável.

E o inédito viável, nossos impossíveis realizáveis, significa no tempo desta reflexão-ação, abrir caminhos à vida para a amorosidade em meio à volúpia da cultura de
morte regada a ódio e terror. Ir em busca de superação da situação-limite que nos
impõe o tempo histórico e transformar as realidades negacionistas existentes em
um devir-lutar para destituir os esforços sistemáticos do poder instituído de fechamento e impedimento da liberdade de “ser, ler, crer, criar”. Como disse Junio Santos:

Cada vez mais aumenta em mim a crença no espaço cênico sem
barreiras, que só encontramos em rodas e semicírculos. Nesse
espaço, reina a coletividade e respiramos, olhamos e percebemos uns aos outros. É triste, frio e sem impacto quando vemos
as manifestações populares — que são ritos tradicionais —
engaioladas em espaços fechados, com acesso restrito e sem
a cumplicidade dos gestos, gestus, olhares entre os presentes que se transformam apenas em contempladores e não mais
cúmplices e parte da manifestação.

Piora muito mais quando o
que se apresenta é popular, universal e público. Não cabemos
nesses espaços de representações e não de manifestações.
Eles têm ritos programados, marcados por um roteiro duro e
frio, calculável e separatista, não permitindo que os olhares
se cruzem, se encontrem, se manifestem, se realizem. A roda, o
círculo, o semicírculo ainda são as maiores invenções do nosso
povo e neles nos expressamos e deixamos o outro se expressar
num verdadeiro encontro, onde o espetáculo não é uma parte
mas, sim, o todo.

Viva a roda que nos faz rodar juntos (SANTOS, JUNIO, 2021)!

Aqui o desafio foi colocarmos na roda diferentes vozes, reflexões, cantos, gestos,
imagens e percepções do vivido, tendo a palavra, os escritos, como meio de expressão e interação e a Arte e produção de conhecimento como ideia geradora. Os textos
são sujeitos que exercem ação mútua ou interagentes do diálogo, onde as ideias vão
fluindo espontaneamente nesta roda livre, dando sentido à conversa e trazendo à
tona as contribuições da cenopoesia como dimensão importante tanto na feitura e
realização como no processo das aprendizagens e de produção de conhecimento
no contexto do Curso.
Os textos desgarrados de suas estruturas de origem, feito fragmentos de estrelas
que formam outros astros, assumem aqui novas funções e se movimentam no tempo-espaço da roda que lhes fazem ganhar novos sentidos, contribuindo da mesma
maneira para que outros com os quais interagem também se reconfigurem e se refundem a partir desta teia de relações. Podemos até dizer que, de fato, temos aqui
textos personificados ou, de outro modo, pessoas que aqui se encontram por meio
deles, de suas vozes re-con-textualizadas para conversar e reviver de outra forma

um tempo vivido em comum alhures. Um encontro, cuja motivação não é uma festa
de aniversário, um festival de cerveja, uma súcia qualquer, mas a celebração de
uma Feira do Soma Sempre8 de aprendizagens mútuas e conhecimentos produzidos coletivamente, agora reconhecidos como valiosa experiência humana.
Arranjos e conexões entre planetas, universos, constelações de linguagens, saberes, pessoas, mundos... são caminhos de chegar a reconfigurações do já existente
e/ou à urdidura de impossíveis realizáveis, criação de novos mundos. Os mundos
são construções que fazemos por meio de linguagens. Ao nos relacionarmos, interagirmos uns com os outros a partir de diferentes vontades, intencionalidades,
sonhações, utopias, necessidades existenciais — e eles nascem, renascem e se reinventam, assim como a vida, o cosmos.
Este é um círculo dentro de outro maior por onde circularam temas que relacionam a arte a caminhos e estratégias de produção do conhecimento, mormente a
cenopoesia como termo-conceito-prática referida por muitos e muitas durante e
após o processo. Dito isto, só nos resta viver este momento precioso. Enfim, a roda
vai se abrindo naturalmente.

Sairmos às ruas para conversar,
Vem da necessidade surgida
De partilhar o viver e pensar a vida,
Poetizando os jeitos de aprender e ensinar.
Assim já pedimos sua licença
Para uma conversa destemida,
Prosa embelezada pela arte
Da alegria de viver a poesia da vida.

3.1 EM SEU PRIMEIRO GIRO, A RODA NOS IMPULSIONA PARA A DIMENSÃO
DO PERCEBIDO E DESTACADO DO VIVIDO
Ângela Linhares (apud FIOCRUZ-CE, 2019c), no tempo-escola referencia a arte
como o espaço de educabilidade do humano e também das relações!

Como relação, “permeia, transcende, trazendo as pessoas, mobilizando-as a imergir no processo pedagógico despertando forças, desejos, paixões alegres no dizer
de Baruch de Spinosa” (apud FIOCRUZ-CE, 2019a). Ainda como relação, parece
transcender expectativas e se reafirmar como processo de aprendizado que “não
se constrói somente na mente, mas também perpassa pelo corpo como um todo”
(SOARES, 2020, p. 17). Desse modo, como expressão de um ser inteiro pareceu-nos permitir a emergência de “saberes e conhecimentos nos educandos e educandas, em um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, permitindo,
assim, a recriação e construção de novos repertórios humanos surgidos e criados
a partir do encontro” (SOARES, 2020, p. 13). Nessa perspectiva, dialogamos com
Mayana Dantas (2020), que referencia as aprendizagens com o corpo todo como
possibilidade de produção de autonomia, tendo a arte como cartilagem que articula saberes-de-experiência-feitos ou repertórios humanos — com afetos, cuidado,
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A Feira do
Soma Sempre
é uma vivência
de construção
compartilhada
idealizada por
Lima (2009)
que funciona
como espaço
de rede-roda
aberta à escuta,
ao cuidado
e se volta à
produção do
comum, à
autogestão,
tendo sido
vivenciada
em diversos
momentos
do Curso. Na
proposição
do cenopoeta,
“saber se
soma sempre,
circulante,
compartilhado,
democratizado,
difundido,
enriquecido,
experimentado,
atualizado e
utilizado em
melhoria da
vida coletiva
por todos”.
8
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expressividade e criatividade. Aprendizagens que se fazem em relação.

Linhares (2017) nos convida a considerar a experiência com arte em processos
de formação como movimento dialético de diálogo entre o consciente e o inconsciente. Diz ela: “Dentro de toda criação, há esse concerto de asas e eixos [...], há a
memória do vivido sedimentada no inconsciente profundo e há a cultura presente,
em seu caminho de raízes fazendo-nos penetrar mais no tempo de agora” (LINHARES, 2017, p. 103).

Eduardo Oliveira Miranda (2019) afirma que o território é formado por pessoas e
são elas que dão sentido, sabor, cheiro e vida ao lugar. E trazendo a figura do corpo
e da interação entre eles, Soares (2020) lembra que o encontro desses territórios-corpo se manifesta na produção do inédito viável da arte de viver.
Essa construção do conhecimento que se faz com o ser inteiro vai segundo, Soares
(2020), produzindo transformações que se operam no campo do sensível, em relação
com os saberes da arte e dá sentido às várias possibilidades de ação enquanto artista
— e, no mundo das relações, lhe possibilitam conjugar, na luta, o verbo esperançar.

A experiência também nos remete à arte e a cultura como dimensões do sensível
e a como fazem a diferença na concepção e nas práticas educativas. Nesse sentido,
referenda a arte no âmbito do fazer educativo como culto à utopia e leva à compreensão de que a educação, sozinha, como técnica, como ciência, talvez não tenha a
força que possui quando se mistura e dialoga com a arte, com as manifestações
culturais das gentes (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019a). Como trouxe Soares (2020)
em seu trabalho de conclusão do Curso: “arte que surge do encontro, das relações
entre pessoas, do que se constrói nas entrelinhas de uma conversa, de um diálogo
despretensioso, porém vivo em essência humana [...] como forma de ver, agir e refletir o mundo desejado” (SOARES, 2020, p. 8).
Nessa construção, a arte desponta como um valor, “como dimensão expressiva e
integradora a desvelar em suas múltiplas linguagens, as juventudes desses territórios suas potencialidades, protagonismos como também suas exclusões, iniquidades e invisibilidades” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
Outro questionamento surgido diz respeito à própria concepção de ciência e seu papel
na produção do saber. Sobre isso, comentava Marcelo Firpo Porto no tempo-escola:

[...] é necessário pensar que a ciência não é a única forma de
saber. A arte, a relação amorosa entre as pessoas também é
forma de produzir conhecimento. Considerar essas questões
implica a construção de políticas a partir de encontros interdisciplinares e interculturais em torno da saúde, com a incorporação de múltiplos saberes, linguagens e narrativas além das
científicas, como as artísticas poético-musicais e populares,
cenopoética ― que são algumas formas de sentir/pensar desse
processo (PORTO apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Sobre os questionamentos de Firpo Porto, dialogamos com Fals Borda (1999) que
traz para o campo da pesquisa em seu construto sobre a investigação-ação participativa a perspectiva de sentirpensar na qual os sujeitos partícipes de processos de
pesquisa possam ser considerados seres “sentipensantes”, e que seus olhares singulares sobre a vida em comum deveriam ser levados em conta no contexto coletivo.
Com essa perspectiva, Fals Borda aponta para a integração no percurso da produção de conhecimento, entre os sentires, os experenciados pelos diversos sujeitos/
as/es em seus compromissos políticos com as lutas populares para a superação das
desigualdades e invisibilidades.
Desse modo, nos desafiávamos a discutir a relação da intuição com a ciência acadêmica; da arte à ciência; do ritual verdadeiro aos ritos de consumo; da competição à
cooperação; da cultura do interesse coletivo ao interesse individualista consumista. Enfim, nos questionávamos: como desenvolver capacidades de criar e construir
saídas frente a processos de aprendizagens e produção de conhecimentos neocolonialistas? Como construir essas capacidades dentro dos processos não fragmentários que dão seguimento à interminável viagem do ser aprendente?

Que fazes tu de tuas crenças,
De ti, de tua arte?
De tua ciência?
Com quanto amor se faz?
O que te sustenta mais?
O sopro em cores do Universo?
Os bens materiais
(LIMA; FIGUEIREDO apud FIOCRUZ, 2019)

Na experiência foi possível visibilizar a reflexão trazida por Ângela Linhares no
tempo-escola sobre a arte como conhecimento. A cenopoesia se revelou como potência de produção de diálogos articulando outras linguagens como dimensão
agregadora, sensibilizadora e expressiva potencializando a arte como conhecimento (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
Em síntese, podemos dizer que a dimensão artística presente ao longo do Curso de
Especialização cumpriu uma função potente rompendo com a visão de arte como
entretenimento. Nas palavras de Regis (2020, p. 27),
fazendo com que os conteúdos se tornassem poéticos, teatrais,
dançantes e pulsantes em nossas mentes, corpos e corações.

A ludicidade e a simbologia propiciaram criações e problematizações incríveis ao longo das Unidades de Aprendizagem. Com
a arte foi possível criar e problematizar os diversos temas e

assuntos a serem aprendidos nesse processo de aprendizagem.

E aí falamos de arte, não a reduzindo à condição de instrumento ou ferramenta
para atenuar a dureza dos processos de produção do conhecimento, o que já seria muito importante, mas nos reportamos à arte como alimento, nutriente básico
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essencial à existência humana que, se falta, definhamos como uma planta definha
sem água e húmus, perdendo força e/ou o sentido da vida:

Quando morre o poeta,
o homem morre junto,

perde substância a criação,

de seu encanto a vida abdica.

Quando morre um poeta,
o mundo fica mal, reduz-se ao capital,
ao pragmatismo e poder incontido
do ser violento, avarento, banal.

Quando morre o poeta,
a natureza fica, mas o homem embrutece,
amiúda-se, deixa escapar sua maior dimensão —
a poesia — e reinar a fera (seu outro animal).
Sem poesia: homem é ave de asas cortadas;
chão sem húmus, cão sem faro, fonte sem água;
e ferido na alma vaga infame, sem lume, rumo;
atrás de ser sem ver, sentir, nem saber o que é.
(LIMA, 2018)
Por fim Soares nos lembra da

necessidade de construirmos nossas próprias formas amorosas
de produzir e fazer arte comprometida, politizada e transcen-

dente que não vê o outro somente como espectador, mas como
agente transformador e transformado pela cena que se constrói junto, a partir deste encontro humano de iguais

RES, 2020, p. 14).

(SOA-

É coexistindo, interagindo, que a vida flui.
Tudo se renova na poesia!
(LIMA, 2018)

3.2 CENOPOESIA - LINGUAGEM DO LINGUAGEAR
A revolução é linguageira
A prisão e a libertação humanas são construções da linguagem.
Cenopoesia neles!
(Vitor Pordeus)
Em um percurso pedagógico atravessado pela arte, algumas abordagens emergem

dos materiais produzidos na sistematização. Ray Lima em roteiro cenopoético produzido como reflexão do vivido, questionava:

Um giro para dentro agora se faz necessário. Um mergulho,

uma espécie de sondagem e prospecção no manancial de nossas
sabenças, possibilidades do ser e potências criadoras.

Quantos
diferentes estão invisibilizados, por ser descobertos, fossilizados dentro de nossos abissais, podendo emergir queiramos ou
não a qualquer momento? O que está muito dentro, às vezes,
parece estranho a nós e quase sempre deixamos fora do alcance de nossos linguageares cotidianos, de nossos cuidados
e atenção. Afigura-se como uma questão fundamental por se
tratar da matéria-prima para tudo que somos ou deixamos de
ser na relação com o outro. O que acham? Coragem (LIMA, no
prelo)!
No texto acima, Ray Lima introduz uma dimensão importante da cenopoesia no contexto do Curso como linguagem dialógica e suas possibilidades de desvelar os sujeitos/as/es em suas subjetividades. Ao mesmo tempo, segue problematizando a potência dialógica da cenopoesia, considerando o contexto do Curso e seus territórios.

Então, como pôr em diálogo o acadêmico com o popular, a arte
com a ciência? Como articular o sujeito que vem do MST com o
que vem de uma instituição pública ou privada, travada pelo burocratismo institucional, e/ou dos serviços de saúde presos ao
assistencialismo e à camisa de força da indústria farmacêutica?
Como estimular o linguagear entre uma catadora de marisco do
litoral com suas sabenças primordiais com uma enfermeira que

Cariri? Como pôr em diálogo um
filósofo popular com um intelectual acadêmico; uma agente com
um poeta; uma psicóloga com um palhaço e um agrônomo; uma
jovem militante da luta de bairro de Fortaleza com uma jovem
do Semiárido que luta pelo direito à terra e à água saudáveis?
Que sínteses poderiam surgir dessas conversações? Que novas
estratégias de vida, organização comunitária, mudanças relevantes e imprescindíveis são geradas quando as pessoas interagem, aprendem, se encontram (LIMA, no prelo)
atua nos serviços de saúde no

Dantas e Lima (2020) historicizam o surgimento dessa linguagem no Nordeste,
no Brasil e América Latina associando-a ao movimento Escambo Teatral de Rua,
atual Movimento Escambo Popular Livre de Rua, segundo os quais constitui-se o
principal difusor desta sua inclusão nos repertórios de grupos de teatro de rua.
Evidenciam ainda a importância do município de Icapuí-CE como polo irradiador
no Ceará dessa manifestação cultural por meio de espetáculos de celebração da
emancipação daquele município e da produção teatral da cidade. Também fazem

83

84

referência a movimentos literários jovens de países como Argentina e Colômbia
nos anos de 1990, como impulsionadores da cenopoesia nesses países. Os autores
(idem) revelam que essa linguagem imprimiu uma espécie de “marca” em intervenções animadas pelas Cirandas da Vida — ação estratégica de educação popular no contexto da Secretaria Municipal de Saúde. Ao ser inserida em processos
pedagógicos protagonizados pelas Cirandas da Vida, essa linguagem afirmou-se
também no campo da Educação Popular em Saúde como possibilidade de problematização, produção de saberes e tecnologias — e passaram a compor momentos
de planejamento e avaliação de ações da Secretaria Municipal de Saúde, aulas dos
diversos processos formativos do Sistema Municipal de Saúde Escola e em eventos
de articulação da Política Nacional de Saúde, propiciando o acolhimento e a humanização e contribuindo na complexa problematização do SUS. Nesse processo
de inclusão da cenopoesia no campo da saúde, reconhecem sua potência na promoção de diálogos entre os saberes artístico, científico e popular — e questionam
o reconhecimento das linguagens da arte como práticas de saúde que também se
constituiu uma proposição recorrente nesta experiência.
Uma das mais estratégicas e desafiadoras tarefas do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde e Promoção de Territórios Saudáveis na
Convivência com o Semiárido, pensando cenopoeticamente, foi construir arranjos a
partir das experiências de atores e seus movimentos, com suas narrativas singulares;
fazer a liga entre instituições e histórias vindas de contextos, naturezas e origens tão
diversas, tendo como dispositivo a energia criativa de cada um/a e os repertórios
humanos dos diferentes atores-sujeitos envolvidos no processo.
Além dos arranjos, o contexto é fundamental nesta construção. É nele que efetivamente o ato se faz ato democrático e aberto, onde o arranjo se enriquece na interação com os novos elementos e repertórios daqueles e daquelas que se encontram
no território vivo. Não há outro caminho para a cenopoesia senão vivê-la em ato!
Desta forma, viver o Curso foi a condição para que hoje estivéssemos refletindo e
saboreando o que nos alimentou durante todo o percurso.

Talvez esta tenha sido uma das funções primordiais do Curso: colocar as gentes
para linguagear, se aprenderem, se reconfigurarem, saírem melhores do que chegaram do ponto de vista humano, partindo de suas próprias experiências, narrativas, saberes, linguagens. A esse exercício chamamos arranjo cenopoético. E quando
a questão passa a ser não só a busca obsessiva por um produto bem acabado, mas a
qualidade do processo que leva ao produto, a cenopoesia é incorporada pelo Curso.
Vale, daí para a frente, observar como se deram arranjos que fizeram dialogar os
conteúdos postos na roda, as distintas linguagens que entram no jogo, de como são
consideradas as singularidades e potências dos sujeitos presentes, o cuidado e a
atenção que isso requer para chegar a um ato poderoso e de muita qualidade porque fruto de um processo cuidadoso, dialógico, profundamente amoroso. Aprendemos, de alguém que nos custa lembrar agora, que o que define a qualidade do que
produzimos são as relações que estabelecemos com o Outro, a Outra.
Essa reflexão retoma a importância de princípios da Educação Popular, já discutidos
nesse fascículo, como o diálogo e a problematização. Sobre isso, Ray Lima nos diz:

A cenopoesia não só problematiza as realidades e mundos exis-

tentes como anuncia a partir do encontro entre linguagens novas realidades possíveis.

Mundos e revoluções que nascem do
colorido dos diferentes olhares, aprofundados e melhorados
pela interação com o outro que ampliam, qualificam e potencializam o horizonte individual, coletivo, comunitário. É certo que
os processos históricos das cidades, das gentes, da vida se dão
em forma de ciclos que se entrepõem dentro de um movimento
contínuo, diverso e irrepetível.

Não há como impedi-los de continuar suas trajetórias, mas há como intervir para reconfigurá-los, modificando o modo de ser e acontecer em nosso favor e
da vida (LIMA, no prelo).
Como linguagem dialógica, a cenopoesia é:

[...] transcênica e nasceu da necessidade que a própria arte
contemporânea tem de dialogar e interagir com inteligência,

respeito e cuidado com as mais diversas formas de linguagens,

com o outro; o que consideramos uma carência também humana.

Aliás, podemos reconhecer que isto não vem de agora, senão
de há muito tempo, embora só mais recentemente tenhamos tido
a percepção mais clara de que, assim como um ser humano, uma
linguagem artística, um conhecimento, uma forma de saber etc.,
mesmo querendo eximir-se dessa condição, precisa da interação
com outras para se fortalecer e sustentar-se (LIMA, no prelo).
Lima (2008) reafirma a característica agregadora da cenopoesia que se articula e
interage com outras linguagens para construir algo como que um campo dialógico,
sinérgico e harmônico que se ressignifica como linguagem única.

Ao se colocar nesse espaço de atravessamentos e interações, a cenopoesia “acaba
por se reconhecer como singular em sua forma particular de ser, sem anular seu
potencial dialógico nem sua relação de autonomia e interdependência com o outro” (LIMA, 2019).
Essa dimensão relacional da cenopoesia, para Lima,

[...] deve se constituir como relação de alta qualidade, onde os
que se relacionam aprendem mais — porque se unem por causas
comuns, pelo desejo de aprendizagens e enriquecimento mútuo
[...] e não por falso desejo de consumo ou ainda uma vontade
a ética de exploração do outro. Aqui conhecimento se soma
sempre e não para de circular na roda que gira pela força do
cuidado e cooperação

(2019).
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Não há recorte. Tudo é mistura. Contudo, mistura que está mais para amálgama do
que para mescla, dentro de um processo compartilhado de aprendizagens que nos
permite perceber e discernir nesta fusão as singularidades de cada universo que
se junta ao outro, respeitando suas diferenças para se enriquecer com ele, observando o que de mais significativo produzimos em cooperação. Em suma, enxergar a
unidade do processo vivido por universos enriquecidos pela experiência da escuta,
da observação, do cuidado, do exercício da fala, de aprender pela interação.
Desse modo, a cenopoesia no contexto dessa experiência, referenda a dimensão relacional da arte e sua potência no sentido de promover relações com energia tratada,
como afirma Ray Lima (2019). Este lembra que tratar energia é o esforço coletivo
para produzir amorosidade em campos minados pela energia brutalizada do ódio e
do desamor. Daí pode emergir a arte, o conhecimento, a cultura, a ciência, a criatividade — tudo que retroalimenta o ser e o viver, ou seja, novas concepções de mundos:

Amar em campo minado...
Nem o amor é dado,
é luta limpa pela vida.
O amor não fere, lida.
Amar é uma prática de cuidado
(LIMA, 2019).

Neste contexto, o Curso aponta a cenopoesia como

[...] uma cartilagem que funciona para que os ossos (do ofício)
não batam uns nos outros; a ideia de que podemos falar de coisas muito sérias sem precisar nos violentar. Então, é um modo
de produção de conhecimento com cuidado que nos leva à cura
e não ao adoecimento

(RAY LIMA apud FIOCRUZ, 2019g).

Soares (2020) também referencia a multidimensionalidade dos processos mediados pela cenopoesia. Em suas palavras:

Por muitas vezes, quando estava sentado na cadeira da sala de
aula, essa força emergia quando ouvia o tambor poeticamente
sendo tocado por Ray Lima, seguido de seus poemas que uniam
harmoniosamente a arte da palavra melódica com as densas

colocações e provocações das professoras e professores que

traziam temas duros, de nossos sofrimentos coletivos, das nossas dores, burocráticos, mas necessários para o entendimento,
compreensão e reflexões acerca deste sistema capitalista,

racista, genocida, xenofóbico, que mata a natureza, as terras
indígenas e quilombolas, assim como tem matado os próprios
índios e os remanescentes direto de quilombolas, que ainda
existem e resistem.

A Cenopoesia, com a leveza das águas do rio
que correm em direção ao mar, trazia tudo isso com canções,

poemas, cenas curtas de textos teatrais, que me faziam dançar

banhando-me nessas águas aprazíveis dos saberes em plena gestação, com graciosidade e sutileza

(SOARES, 2020, p. 43).

Por fim, Lima e Soares falam de cenopoetizar como a possibilidade de perceber a
vida como ato de recriação constante do existir, onde o cenopoeta de corpo inteiro
age cultura adentro, rompendo com as barreiras do individualismo, do ser ilhado
e egoísta das multidões do consumo — e restabelece o diálogo ancestral entre ser
e existir com o outro, com o prazer, a espontaneidade e o respeito de uma criança
que brinca à beira de um rio caudaloso a interagir e aprender com o perigo de viver,
sem medo de existir dignamente. É arte que segue, vida que continua (LIMA, 2016;
SOARES, 2020, p. 23).

Na prática, o percurso vivido, desvelou a cenopoesia como espaço dialógico, de
convergência dos modos de pensar e agir, das metodologias, linguagens e expressões, saberes e experiências, experimentos novos de caminhos epistemológicos,
de encontro amoroso, de toda gama de repertórios humanos chegados na roda, nos
corredores, nas redes sociais, no tempo-escola e no tempo-comunidade.

3.2.1 CENOPOESIA E OS REPERTÓRIOS HUMANOS: ARRANJOS
CENOPOÉTICOS PARA UMA REVISITAÇÃO CRÍTICA E AMOROSA AO VIVIDO

A cenopoesia ao emergir dos diversos momentos pedagógicos desta experiência,
traz com ela os repertórios humanos de educandos, educandas, educadores, educadoras e dos territórios, em sua diversidade humana e cultural.
Lima, ao considerar esses territórios, defende a concepção de que a história do
mundo único é uma falácia. E afirma:

Existem muitos mundos ― e diversos! O que importa aqui é que
liga vamos dar a esses mundos ― como um mundo se relaciona com os outros. [...] Reconhecer que não há um mundo, mas
mundos ― e pensar territórios é considerar que somos microcosmos criativos! Esse território que somos! Acho que crendo
nisso é que podemos nos potencializar para fazer as grandes
revoluções!

Os primeiros a nos invisibilizar somos nós mesmos!
Ou por medo, ou por vergonha, num país sem vergonha em que,
como alerta a jornalista Eliane Brum: “Hoje, as ditaduras não
começam com tanques nas ruas, mas com o estupro da linguagem” (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Dantas e Lima (2021) reafirmam a linguagem cenopoética, na qual dialogam diversas linguagens, como possibilidade de refletir e problematizar a realidade com
tempos e construções mais livres, autorreguladas pela própria ação-interação dos
atores-sujeitos entre si, promovendo certo distanciamento nos termos de Brecht,
em que é viável “historicizar” e “criticizar” a discussão.
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Também foi possível evidenciar o potencial comunicativo desses repertórios humanos que se expressam de forma dialógica, relacional, nos processos vividos com
cenopoesia:

Como fenômeno de um universo autocriativo (o micro universo
corpo-ser humano), a cenopoesia se alimenta do pulsar da vida,
da dinâmica e alquimia das relações e interações, do autoestudo, da observação atenta, das percepções mútuas dos cenopoetas que aportam seus repertórios humanos percebidos e
destacados para o linguagear sem fim, mas com a finalidade de

produzir sínteses com energia tratada (sua matéria-prima), afe-

to, cuidado e reflexão amorosa sobre o estar sendo na relação
com o outro no/com seus mundos

(LIMA, no prelo).

Isso nos leva a alguns questionamentos em diálogo com o autor-cenopoeta:

Se somos capazes de criar mundos singulares a partir dos
nossos repertórios humanos e a partir deles, nos reconhecer
e revelar nossa humanidade no encontro com o outro, com a
outra, como na experiência do Curso, isso propiciou outras
possibilidades de gerar conhecimento? Com que linguagens e
arranjos demos sentido ao que pensamos e fizemos, “às imagens-mundos que criamos”? Em que medida nossos repertórios
humanos conseguiram comunicar esses mundos e os colocaram
em cooperação e diálogo com outros para potencialização e
enriquecimento mútuo?

(LIMA, no prelo)

Esses questionamentos nos fizeram refletir que foi buscando esse encontro de gentes e seus repertórios humanos que o Curso de Especialização e Aperfeiçoamento
em Educação Popular, Saúde e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência
com o Semiárido assumiu, na condição de espaço-catalisador, o desafio de colocar
em diálogo diferentes campos do conhecimento, saberes, biomas, inúmeras experiências intergeracionais e sujeitos de territórios com características sociais, econômicas, culturais e geográficas muito diversas e distantes!

Esse repertório humano que é revolucionário ― e que, quando
reconhecido, é uma mudança profunda na vida de cada um! É importante o reconhecimento sistemático de nós por nós mesmos:
a primeira cartografia é de nós por nós mesmos! Muitas vezes
somos incapazes de promover nosso próprio autoestudo ― o
que está nos matando, nos afogando, o que tem de possibilidade diante dos nossos olhos, e até contribuir na libertação dos
outros (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Nesse percurso, pudemos desinvisibilizar e visualizar o manancial de energias

criativas, experiências de vida, saberes e sonhações presentes no coletivo — e ao
interagirmos, pudemos recriar e enriquecer a proposição inicial, atualizando-a,
dando-lhe sentido novo sempre em diálogo, de acordo com as potências e necessidades do conjunto de atores-sujeitos diretamente envolvidos.
Ainda sobre os repertórios humanos, comenta Lima no tempo-escola:

A mesma lógica está no modo como expressamos o que aprendemos, a maneira como agimos, a escolha que fazemos das
linguagens. É um exercício que parece uma brincadeira, uma
tarefa escolar, mas pode se tornar uma linguagem que podemos
trabalhar com ela na vida cotidiana ― e o importante é com a
potência que temos (os repertórios humanos) nos apercebermos a potência que somos! Diferente da linguagem do cotidiano.
Porque se fazemos uma cantiga bebendo na tradição ibérica,
podemos enveredar para além do que já sabemos, por outras
trilhas, descobrindo novas coisas e nos redescobrindo nelas,
nos reconfigurando humanamente a partir delas. Então, mais
do que um exercício escolar, de um Curso, isso é matéria-prima
do exercício da vida, é instrumento de transformação que nos
serve para irmos trabalhando e enriquecendo nossos repertórios humanos! E esse repertório não pode ser engavetado, mas
conservado em lugar de fácil acesso, são para sacá-los quando deles precisarmos, quando a vida assim o exige (LIMA apud
FIOCRUZ-CE, 2019d).

Soares (2020, p. 17) acrescenta a ideia de processualidade na sua construção e de
sua impressão nos corpos:

[...] a arte como fonte de construção de saber e os artistas,
com seus corpos transcendentes, como seres vivos portadores
de sabedorias com seus repertórios humanos. [...] O repertório
que a pessoa vai construindo durante o vivido, no meu caso, as
vivências radicais e atravessadoras da Especialização (SOARES, 2020, p. 17).

Nesse contexto, Lima reafirma o papel dessa linguagem como modo de expressar
o conhecimento:

Neste sentido, a cenopoesia se revela muito potente porque é a
vida em ato. A enunciação do ser ao estar sendo. A cenopoesia
em seu criar-pensar-agir também se ocupa em dizer. Dizer ―
porque quando produzimos e não sabemos dizer esse conhecimento, ele pode ir para um lugar que não é o que gostaríamos
que fosse (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).
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3.2.2 AS LINGUAGENS CENOPOÉTICAS E OS DIVERSOS MODOS DE SER DA
CENOPOESIA
de linguagens somos feitos.

e, por elas, desconstruídos;
reinventados ou destituídos
da condição de sermos livres

(LIMA, 2016).

Para aprofundar as reflexões sobre as linguagens pelas quais a cenopoesia se expressa e que Dantas (2015) chamou de formas de ser da cenopoesia, trazemos as
vozes de cenopoetas como Dantas e Lima (2009, 2020), Dantas (2015), Landin
(2010) e Cruz (2018). Por meio destes pudemos desvelar algumas dessas formas
de ser e sua expressão nesta experiência. Desse modo, traremos algumas dessas
modalidades como os desafios de repente, roteiros cenopoéticos, cortejos cenopoéticos. Por meio destas formas de ser, são materializados os atos cenopoéticos. Os
autores também se referem a vivencias cenopoéticas entre as quais os corredores
cenopoéticos de cuidado. Mais recentemente Lima tem publicizado uma forma de
vivência que cunhou de Feira do Soma Sempre.

Os roteiros cenopoéticos são descritos por Landin (2010) Dantas (2015) e Cruz
(2018) como uma sequência de poemas, músicas e falas que problematizam uma
determinada temática. Ao problematizar o tema, promovem a implicação dos/as
sujeitos/as/es, a reflexão coletiva e instigam-nos/as a envolver-se, compor a cena
por meio de músicas, dança e outros movimentos. Ainda segundo esses/as autores/as, mesmo com uma estrutura textual prévia, podem sofrer interferências do
contexto, do público — e mesmo de cenopoetas, a depender do nível de participação destes/as no ato da atuação. Os/as cenopoetas, ao inserirem-se no espaço
cênico, incorporam expressões e formas do seu próprio repertório humano que
dialogam com o que se passa no contexto.
Sobre a estrutura básica dos roteiros, Lima (apud BRASIL, 2013), Dantas (2015) e
Cruz (2018) apontam quatro momentos: anunciações, decursos, embates e congraçamento, que representam também os momentos do ato cenopoético. Desse modo,
podemos dizer que as anunciações constituem o ritual de entrada do ato cenopoético, uma espécie de “rito de celebração e de abertura” que sensibiliza, acolhe e
chama a atenção para o que irá se passar durante o ato. Os decursos constituem o
modo como a ação cenopoética se autorregula, por meio do discurso e das intervenções dos cenopoetas.
A problematização no ato e roteiro cenopoéticos se concretiza nos embates, em
que as tensões e conflitos gerados pelos discursos expressos em poemas, músicas
e outras linguagens instigam os partícipes à reflexão. Por fim, o congraçamento
diz respeito ao momento de culminância do ato, onde se busca o entendimento e
“onde cada um reflete sobre si mesmo, suas condições, posturas e atitudes diante
do outro e do mundo” (LIMA, 2012, p. 42). O autor reafirma a proposição dialógica
e lembra que nesta perspectiva os embates não pretendem gerar grandes choques
dramáticos, no sentido dramatúrgico, teatral, ou seja, os personagens não atuam

como agentes de uma trama ou de uma história e, sim, como “sujeitos líricos”. São
os cenopoetas a se comunicarem entre si e com o público.

Assim, “o exercício da linguagem cenopoética revela-se, além de expressão artística genuína, como potente estratégia de problematização em processos formativos
e pedagógico-vivenciais, em ações de educação [...]” (LIMA, 2014, p. 193). Articula
linguagens para ganhar diversidade e dar força ao discurso, aumentando sua capacidade enunciativa. Linguagem catalisadora de libertação, enriquecida, rompe com
a cultura de hierarquização e segmentação das linguagens artísticas, científicas
discursos, pensamentos e práticas humanas.
Os desafios de repente são outro modo de materializar os atos cenopoéticos nos
quais os/as cenopoetas partem dos seus repertórios humanos em diálogo entre si
para compor arranjos que dialoguem com o contexto e possam promover a reflexão sobre a realidade.

No contexto do Curso, os atos cenopoéticos sob a forma de roteiros ou de desafios
de repente constituíram-se possibilidades de problematização e de produção de
sínteses, uma vez que que, presentes nos Encontros Regionais e no Encontro Interestadual em praticamente todas as regiões, os processos de Sistematização das
Experiências dos territórios trouxeram suas/seus sínteses/produtos sob a forma
de atos cenopoéticos. Segundo Soares (2020, p. 12), os atos cenopoéticos viabilizaram o experimentar de inúmeras possibilidades e liberdades poéticas e artísticas
de forma a respeitar e considerar as individualidades, limites das pessoas e a valorizar os saberes e histórias conquistados nos tempos de vida.
Soares (2020) em seu Trabalho de Conclusão de Curso/TCC refere-se a essa linguagem cenopoética como principal fonte do aprendizado durante o Curso — e a
categoriza como “tecnologia metodológica, pedagogicamente artística e politicamente comprometida com a amorosidade transcendente e revolucionária”. O autor
fala ainda da diversidade de possibilidades de interação com espaços, contextos e
situações nas quais é possível se trabalhar essa linguagem cenopoética (SOARES,
2020, p. 45):

Desde bares, salões, teatros, ruas, praças, teatros naturais
de pedra, igrejas, auditórios, hotéis, palácios, restaurantes,
universidades, cinemas, árvores, tendas, terreiros etc., onde a
problematização da vida em sociedade e a expressão do humano
se faz sempre recarregada de sua imprescindível liberdade de
criação e recriação do mundo

RES, 2020, p. 8).

(LIMA, 2014, p. 192 apud SOA-

Os cortejos cenopoéticos são, de acordo com Dantas (2015) e Cruz (2018), atos itinerantes que podem anunciar, concluir um ato ou mesmo se constituir um ato em
si. Cruz (2018) refere-se aos cortejos como “costureiros de redes, convidando as
gentes para o ritual do ato cenopoético”. Em diálogo com o lugar, com seus atores/
atrizes e culturas, ativam repertórios sempre de acordo com o que pedem os contextos, constituindo-se e reconstituindo-se em interação para atos de celebração
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do comum. Desse modo, podem se dar de modo livre ou estarem articulados às
outras formas de ser da cenopoesia. No percurso desta experiência, esses diversos
modos de ser da cenopoesia se imbricaram e nos permitiram vivenciar sua potência pedagógica e de produção de conhecimento.

Dantas (2015) e Lima (2012) falam de outras formas de expressão da cenopoesia que também se presentificaram em determinados momentos do Curso. Dentre
elas, podemos pinçar as intervenções e as vivências cenopoéticas. As intervenções,
segundo os/as autores/as, são interferências espontâneas diante de um contexto
sem uma construção prévia e que se materializam tendo como referência o repertório humano do cenopoeta. Já as vivências cenopoéticas surgem no contexto de
momentos pedagógicos, de cuidado — e vão dialogar com o que Ray Lima cunhou
de ritual cenopoético. Estes, por sua vez, estão intimamente vinculados a processos
vivenciados com práticas integrativas e populares de cuidado, como as que ocorrem no Espaço Ekobé — tais como o corredor cenopoético do cuidado, vivenciado
no Curso e que desvelou possibilidades de refletir com o ser inteiro.
Embora ainda não existam publicações acadêmicas sobre a Feira do Soma Sempre,
essa proposição sistematizada por Ray Lima vem compondo momentos pedagógicos em processos vividos com âncora na Educação Popular em Saúde em diversos
locais do Brasil. Olhando a experiência, a Feira do Soma Sempre se coloca não apenas como uma abordagem metodológica participativa ou como uma linguagem da
cenopoesia, mas como uma forma muito singular de romper com o fosso que separa os saberes, as experiências acadêmicas das dos movimentos sociais populares.
Ao fazer a problematização acerca dessa abordagem no tempo-escola, Ray Lima
questiona: “a quem interessa que haja este fosso que separa os campos de conhecimento, as práticas culturais, determinados segmentos dos direitos humanos e
sociais? Esta fragmentação a quem interessa?”
A educadora popular Régia Torres, durante o Encontro Regional do Sertão Central
faz sua tradução intercultural:

Que beleza a arte tem
Em sua diversidade
E aqui se faz presente
Construindo a igualdade
É a Feira do Soma Sempre
Com a arte do encontro
Criando cumplicidade
Cada um com seu saber
(TORRES apud FIOCRUZ-CE, 2019h)

Vera Dantas, durante o Encontro Regional do Cariri, lembra

[...] que essa é uma das invenções do Ray Lima, que diz que
conhecimento não se troca, se soma! O que cada um trouxe, a
gente não precisou se desfazer do que tinha, mas precisa de

ter espaço vazio pra se complementar.

Então vamos precisar
ter espaço pra dialogar com as experiências dos territórios, ao
mesmo tempo, como uma brincadeira do reisado, visitando cada
uma (DANTAS apud FIOCRUZ, 2019f).
E Régia Torres novamente traduz:

Mas todos podem ser mais
Aprendendo a aprender
Com o que o outro faz
É importante entender
E também o conviver
Pra se tornar mais capaz
Essa coisa de ser mais
É uma soma que acontece
(TORRES apud FIOCRUZ-CE, 2019e)

Essa abordagem, ao propiciar momentos de discussão sobre os aprendizados, termina produzindo reflexões sobre a construção compartilhada e a importância de
considerar legítima a arte como linguagem de produção de conhecimento. Sobre
isso refletiu Vera Dantas no Encontro Regional do Rio Grande do Norte:

[...] é por isso que a gente também visita as outras experiências
na Feira do Soma Sempre. E outra coisa é: quando a gente diz
que vai levar uma linguagem criativa, a gente tem que acreditar
na força dessa linguagem (DANTAS apud FIOCRUZ, 2019g).

Portanto, a Feira do Soma Sempre foi também espaço de referendar o território
como lócus do agir/pensar/agir, onde os saberes e experiências humanas são demonstrados e validados. Isto nos remete à Educação Popular a nos lembrar que
os conhecimentos que produzimos devem necessariamente brotar do vivido! Que
o nosso chão de reflexão e produção de conhecimento é o da vida no território! O
conhecimento que produzimos vem da vida, sendo ele que nos permite construir
estratégias para superar as questões limitadoras da vida. E Ray Lima problematizava no tempo-escola: nos fica o grande desafio de sempre buscarmos em nossos
processos de produção de conhecimento aclarar as raízes do nosso agir/pensar/
agir. E em que medida isso influi na qualidade e no modo como nos relacionamos
com conhecimentos que produzimos. Pra dizer uma vez mais com Régia Torres:

Somar Sempre é um ato
De autonomia e liberdade
A decisão é individual
Enriquecendo cada um
E a coletividade
Essa rede de relações
Que integra amor e vida
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Só se faz com boa vontade
(TORRES apud FIOCRUZ-CE, 2019h).

3.3. RITUALIDADE E MÍSTICA: ANTENAS PARA A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS
EPISTEMOLOGIAS
A recuperação do vivido nessa experiência acentua a escolha de caminhos de produção de conhecimento antenados na diversidade do grupo, da vida no lugar e em
processos de aprendizagens que se alinham e valorizam padrões de relação fortalecedores da capacidade de estar juntos, de lutar juntos, de reconhecer no outro
a nossa potência. Podemos destacar estas escolhas como ponto fulcral em nosso
discernimento epistemológico e pedagógico.
Cientes de tamanho desafio, procuramos nos ritos, na ancestralidade e na dimensão do sensível a força do coletivo instalado, de onde vêm e como identificamos,
reconhecemos e validamos as raízes de nossas epistemologias, do nosso agir/pensar. E como as experiências de Educação Popular em Saúde; o encontro entre os
biomas da caatinga, litoral e serras; as sabenças e criatividades das nossas gentes,
colocando-as em diálogo com outros caminhos de orientação e produção acadêmicas, puderam favorecer aprendizagens, artes, ciências, outras formas de ver o
mundo e viver a vida.
Poderíamos dizer que o vivenciar ritualidades ancestrais revisitadas fizeram do
processo um grande ritual de aprendizagens que nos ajudou na construção dos
alicerces para vivermos essa experiência pedagógica sob o protagonismo dos educandos e educandas. Esta foi uma primeira reproposição do Curso, partindo daquilo que poderia nos unir e dar sustentação ao que nos propomos viver. O ritual
continua sendo base, fundamento, ponto de unidade dos povos originários, quilombolas, das nossas gentes, das comunidades ancestrais. Recuperar essa ritualidade foi uma dimensão muito forte e aponta para um aprendizado que inclui os seres em suas multidimensionalidades, como se abstrai dessa Relatoria do Encontro
Regional do Sertão Central:

[...] esse Encontro, que foi potência porque a gente acreditou!
Na potência da nossa organização! A potência das gerações
novas. [...] o movimento popular sempre trabalha com ritualidades. Ritual tem começo, meio e fim. E do jeito que a gente fez
a roda inicial, a gente vai fazer o caminho de volta e não somos
mais os mesmos nem as mesmas, porque fomos profundamente
tocados pela beleza, pela força, pela reflexão de cada pessoa
com quem a gente encontrou (DANTAS apud FIOCRUZ-CE,
2019e).

O poema de Ray Lima parece sintetizar essa questão:

A integridade ritual
É revolução!
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Rito é roda!
Mente corpórea!
Nosso ser em alta conexão!
Roda é rede!
Rede, cuidado!
Jogo, afeto, mãos com mãos!
A vida em todo expressa!
A hora é essa!
Não me atraso.
Não me apresso.
Quando em profunda comunhão
(LIMA, 2018)!
Ray Lima segue essa reflexão no tempo-escola, focando o ritual como espaço integralizador e potencializador da aprendizagem coletiva:

Essa integridade ritual foi se dando naturalmente pela sintonia de propósitos, práticas pedagógicas, visões de mundo,
sinergia. Prova disto é que, à tarde, a Profa. Ângela Linhares

deu a impressão de ter estado com o grupo pela manhã porque

quando iniciou as atividades, deu continuidade ao processo com
as narrativas.

As narrativas, as histórias de cada um/a, foram
dando seguimento ao ritual. O ritual continua com a Ângela

que aproveita a força das energias criativas do grupo e daquilo
que vinha sendo construído coletivamente

― e, partindo daí, vai

estimular a produção de narrativas e escuta interessada como
princípio pedagógico e caminho para as aprendizagens coletivas

(LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

No entanto, em determinados momentos o mesmo ritual foi se perdendo em função da rotina:

[...] aí chega a rotina. A diferença da Educação Popular para

outros tipos de encontro é que ela transforma os encontros
em rituais, não em rotina.

O sol nasce todo dia, mas o meu
olhar pra isso é que transforma essa mesmice (MACIEL apud
FIOCRUZ-CE, 2019d).

A reflexão sobre a quebra da ritualidade e a sua transformação em rotina vem articulada à dimensão do consumo do mundo neocapitalista, no qual por influência
desse poderoso campo de força ideológico, somos atravessados e forçados a querer
ser e viver o que não somos:

O que a gente produz aqui precisa reconhecer e valorizar!
Essa luta é cultural! Por um lado, há um mundo poderoso que
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se diz único e se sustenta pelo consumo que fazemos do que ele
nos oferece com o encantamento da mídia e da propaganda.
outro, há o poder popular invisibilizado!

Por

Bastaria pararmos de

consumir, mudar a cultura de consumo para ver o tal mundo
único e poderoso perder força e quebrar!

Mas eles deturpam e
quebram os nossos rituais por meio dos falsos mitos do consumo (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019d)!
Como uma proposta construída coletivamente com os movimentos populares, o
Curso incorporou dimensões e abordagens presentes nos contextos desses movimentos. Uma dessas dimensões se desvela nos produtos elaborados como sistematização do vivido e diz respeito à mística. A mística no contexto dos movimentos populares tem se apresentado como forma de trazer a ritualidade para os processos
educativos e de organização popular. Ao ser incorporada à proposta pedagógica do
Curso, oportunizou-nos problematizar sua contribuição ao processo de produção
compartilhada de conhecimento. Essa oportunidade se materializa principalmente
pelo fato deste tema ter sido objeto de um dos trabalhos de conclusão do Curso.
Flaviano Paz refere-se à mística destacando seu surgimento na década de 1980
como uma dinâmica de motivação inicial dos encontros nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), organizadas por meio de setores da Igreja Católica vinculados
à uma corrente conhecida como Teologia da Libertação, referenciando seu caminhar especialmente vinculado aos movimentos populares e do campo (SILVA, 2004
apud PAZ, 2020).
Ademar Bogo (2005) concebe a mística como uma ação multidimensional passível
de motivar, animar, confraternizar e manter acesa a chama da luta em defesa das
causas sociais, contribuir com a consciência de pertencimento a essas causas e com
a renovação da militância.

Paz (2020) reafirma a importância de compreendê-la em seu sentido filosófico, como
a própria existência e a motivação que nos faz viver a causa até o fim. Ele a referenda
como uma construção que se desvela e transcende o momento presente. Considera
que “os movimentos sociais a incorporaram à prática política, reforçando que a luta
faz parte da existência, assim como o trabalho e a festa” (PAZ, 2020, p. 14).
Desse modo, a mística foi um dos modos de promover a ritualidade no percurso
dessa experiência.

Paz (2020) traz algumas características de como ela se materializou — e a caracteriza como ato coletivo, como cuidado e como relação:

Na empreitada de estudar a mística no processo de aprendizagem deste Curso e sua importância no campo da Educação
Popular em Saúde, emergiram três dimensões: as relações, o
cuidado e a prática libertadora. Com esse tripé, armamos nossa
tenda e nos valemos das diversas linguagens da arte como a

música, a poesia, a dança, ritmos, os símbolos para expressar a

importância de recuperar nossa memória histórica, aprofundar
sobre nossa realidade e alimentar em nós o desejo de continuar
na luta por uma sociedade mais digna e mais justa para todos/as

(PAZ, 2020, p. 57-58).

Ao afirmar a dimensão coletiva da mística, o que ele nos diz é que ela nos tira do
isolamento e nos leva à coletividade (PAZ, 2020). No Encontro Regional do Vale do
Jaguaribe, Ray Lima reflete sobre sua contribuição no sentido de promover

[...] o encontro com as pessoas, marcado pela amorosidade,
pelo acolhimento, inclusão, pela valorização da história de vida
e a trajetória de luta de cada um/a, pela escuta e acolhimento
às suas necessidades, pelo respeito à sua autonomia e saberes
e pela busca incessante de que cada pessoa ocupasse seu lugar
de fala, saindo da invisibilidade

(LIMA apud FIOCRUZ, 2019i).

Leonardo Boff (2014) referenda a mística como possibilidade de relacionar-se com
os outros; como algo que nos move, que nos faz dar passos ao encontro do outro.
Paz (2020), ao trazer essas dimensões da mística, lembra que elas estão profundamente relacionadas, pois “falar de coletividade é falar de relação”. E acrescenta: “é
na relação, na partilha do ser de cada um que a Educação Popular se forma e nos
forma” (PAZ, 2020, p. 57).
A dimensão do cuidado, por sua vez, é trazida com base no ato de escutar, compartilhar da história do/a outro/a e caminhar junto:

Os momentos de mística foram nossa forma de acolher e cuidar do/a outro/a; espaço de profundo aconchego, de afeto, de
amorosidade, de cura, de tratamento de energia, de celebração
e de resistência. Nas vivências em que dimensão se expressou, tivemos como característica importante a circularidade,
a valorização de todos/as valorizarem a todos/as, sempre se
abrindo para acolher os que chegavam. A roda funcionava como
um espaço sempre em expansão, na qual ninguém ficava de fora.
Essas vivências foram produzindo uma ritualização do cuidado
no processo de aprendizagem do Curso e criaram um movimento
de cuidar e ser cuidado, estabelecendo relações de amor e de
solidariedade (PAZ, 2020, p. 58).

A dimensão da mística como uma prática libertadora é trazida por ele em diálogo
com o esperançar freiriano, percebido como ação coletiva que se faz no encontro
entre as pessoas e suas lutas:

Essa dimensão evidenciou um valor fundamental: a solidariedade, expressa, por exemplo, na busca por alternativas e solu-
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ções diante do desafio que enfrentamos no decorrer do
com o corte financeiro para mantê-lo.

Curso

[...] desvelou ainda a

necessidade de problematizar as injustiças sociais a partir da

discussão da equidade e do compromisso com a superação dessas injustiças que geram iniquidades na busca de construção de
uma sociedade mais justa e democrática.[...]

Esse foi, portanto,

o sentido pedagógico de uma educação libertadora assumida nos
momentos de mística

(PAZ, 2020, p. 57-58).

Buscando uma síntese trazemos um poema do poeta Ray Lima, parte de um dos
momentos de mística:

Belo dia de poética pura que floresceu,
sinal do amanhecer que se anuncia.
Obra construída a muitas mãos e mentes atrevidas.
Florescer, festival vital de liberdade, enxameamento, não
precisa dizer nada porque sabe, já sente, como as abelhas
fazendo mel.
Ritual anímico de beleza,

deixa a alegria dançar no ser em harmonia.

O balé das palavras,

a dança dos olhares curiosos!

A comunidade gostar de se olhar,
de se ver, de se ouvir e discernir
entre escassez e possibilidades.
E fica a esperar o outro, a outra, assim
(LIMA, 2016)!

3.4 CUIDADO: ESSÊNCIA DO SENTIR PENSAR
Outro aspecto considerado singular nessa construção diz respeito à inclusão do cuidado — ao mesmo tempo como dimensão do processo pedagógico e dos modos de
produzir conhecimento. Sobre isso, Régis diz em seu Trabalho de Conclusão do Curso:

Estudar o tema do cuidado no percurso pedagógico deste
Curso de Especialização significa identificar, perceber o cuidado como princípio fundamental para aprendizagem, pois não
pode existir ensino-aprendizagem sem amor, sem afetos, sem
relações, sem alegria, sem cuidado. É a possibilidade de deixar
cair os véus que cobrem a educação bancária que rotula os

educandos e educandas, passando por cima de seus sentimentos,
emoções e autonomia

(RÉGIS, 2020, p. 14).

A autora e educanda do Curso lembra que o cuidado

[...] precede o aprendizado, as relações, os sonhos. Sem cuidado não existe vida. A vida pulsa a partir do cuidado. O cuidado
é uma maneira de ser, de estruturação dos pensamentos, sentimentos e emoções para poder conhecer, aprender. A essencialidade da vida humana não se encontra na inteligência, na liberdade ou na criatividade, só se chega nesses campos a partir de um
cuidado prévio (RÉGIS, 2020, p. 13).
Referindo-se ao percurso vivenciado, ela aponta o cuidado como potencializador
do autoconhecimento e afirma que este, no âmbito do Curso, contribuiu para a
construção e elaboração do conhecimento, respeitando os processos de educandos
e educandas, suas dores, sua história e sua autonomia (RÉGIS, 2020).

Vivenciar o cuidado e o afeto em um percurso de elaboração de conhecimento, segundo Régis (2020), foi potente no revelar a importância da alegria, dos afetos e do
prazer como dimensão fundamental dos processos de aprender e de fazer ciência,
rompendo com a fragmentação e unindo essência, contexto e cultura.
Vera Dantas reflete sobre essa perspectiva do cuidado não só como tema, mas como
algo que é base dessa construção — e nos diz que ela está imbuída de outros princípios como união, solidariedade e compromisso e propiciou a superação de situações-limites e criação de inéditos viáveis (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
Sobre isso fala Ângela Linhares no tempo-escola:

Eu acho que vocês trazem uma inteireza ao cuidado. [...] a
gente ultrapassou o cuidado como um cuidado do corpo, ou do
físico, ou da biomedicina. A gente ultrapassa: traz a afetividade,
traz as dimensões ― nem tão palpáveis, como a solidariedade!
Quando você ultrapassa essa visão do Outro e a visão de si,
mas você centra o cuidado na relação! Todas as músicas do Ray
e o que vocês falaram é: o cuidado do Outro, é um cuidado de
mim, é um cuidado do mundo! É uma forma de conceitualização
do cuidado num outro nível, nessa coisa dos relacionamentos,
da relação (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Soares (2020) corrobora com essas reflexões ao falar do cuidado na experiência do
Curso:

A vida e a saúde se fazem no coletivo. Quando eu cuido de você,
estou cuidando de mim, quando eu cuido de mim, estou cuidando
do mundo. O mundo é tudo o que nos cerca, começando pelo
nosso mundo interior e expandindo para nossa casa, para nossa
família, nossa rua, nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade e por aí vai... expandindo, transformando, criando e recriando (SOARES, 2020, p. 24).
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Ray Lima (apud FIOCRUZ-CE, 2019b) também problematiza a inclusão do cuidado
não apenas como prática, mas como fundamento, como reinvenção do humano.
Um cuidado que cria uma cultura de cooperação.
Outra dimensão do cuidado destacada na experiência e já explicitada por Régis
(2020) foi a da amorosidade. Sobre isso diz Ray Lima:

Um dos fundamentos da saúde do encontro é esse: preparar

a energia para o trabalho da vida e refletir sobre o que nos
atravessa como um meteoro estilhaçando as possibilidades do
amor acontecer, o tempo todo como uma tentação para nos
impedir de ser o que é para ser

(LIMA apud FIOCRUZ, 2019e)

E ele complementa cenopoeticamente:

O que estilhaça o amor?
a trama o drama
o drama do vidro na pele
o drama de vidro no peito
o peito dilacerado
o drama do vidro estilhaçado
no peito em estilhaços?

O que estilhaça o amor?
o excesso de rima
o excesso de ritmo
o excesso de excesso
o beijo na boca de hálito sem pasta
o desejo escasso
o beijo já gasto sem sal
o insosso do beijo
o beijo insosso na boca
na boca de sal?

o que estilhaça?
o que estilhaça?

o que estilhaça o amor?

(LIMA, Poema Estilhaços, 1994)
A título de síntese:

Amar em campo minado
Nem o amor é dado
É luta limpa pela vida
Amor não fere, lida
Amar é uma prática de cuidado!

(LIMA apud FIOCRUZ, 2019e).
Buscando tecer conexões entre arte, ritualidade e cuidado, Soares pontua sua importância no processo:

Durante este longo percurso, Unidade a Unidade, mês a mês,
vimos educandos reconhecendo, reafirmando que a ritualidade,
o cuidado, as linguagens da arte foram fundamentais, tanto porque deram qualidade ao Curso quanto por atuar como elemento
gerador de empatia, sentimento de pertença na relação entre
eles e deles com o próprio Curso (SOARES, 2020, p. 39).

Como que tomando a arte como linha que tece a delicada renda de aprendizados,
ele incorpora o cuidado e a mística nesta composição:

Os momentos de cuidados, para mim, são a congregação e
também sinônimo de Cenopoesia, pois o próprio ritual místico
da Cenopoesia é um ato de cuidado. Eu compreendo o cuidado
como uma coisa maior entre muitas outras coisas, dimensões e
perspectivas (SOARES, 2020, p. 39).

Régis também contribui nessa tessitura, articulando essas dimensões à Educação Popular:

Ou seja, não existe prática pedagógica sem alegria, sem amor,
sem afeto, sem cuidado e é por meio da mística, da arte, da integração que acontece o acolhimento, as reflexões e problematizações e posteriormente as propostas interventivas na busca
do inédito viável.

Educação Popular a serviço da mudança, da
transformação (RÉGIS, 2020, p. 13).

E Ray Lima acrescenta, para finalizarmos: renascer ético de pessoas e movimentos, do
ser solidário da vida em comum (LIMA apud BRASIL, 2013). Ou, dito de outra forma:

EU POESIA

Se tivesse que nascer,
Eu nasceria!
Se tivesse que viver,
Eu viveria!
Se tivesse eu morrer,
Eu morreria!
Se tivesse que matar,
Eu poesia!
Eu poesia!
(RAY LIMA, apud BRASIL, 2013, p. 120)
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04.
saberes
A PRODUÇÃO DE

E DE CUIDADO COM A VIDA NOS

territórios
Fernando Ferreira Carneiro
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4.1 CONCEPÇÕES DE TERRITÓRIO E TERRITORIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA
SAÚDE: DIÁLOGOS COM A CARTOGRAFIA SOCIAL
4.1.1 É PRECISO AVANÇAR PARA UMA CONCEPÇÃO DE TERRITÓRIO QUE
PRODUZ VIDA

Enquanto a natureza é alvo do negócio,
homens gozam na orgia de seus vícios,
gafanhotos se divertem nos comícios –
a burguesia insaciável quer mais ócio.
Corre com medo da florista o jardineiro,
o mundo inteiro prega e reza sem ter fé,

A

a dramista faz do drama seu mister
como o calvo que virou cabeleireiro

(LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Cartografia Social como um dos métodos de pesquisa centrais do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, articulada ao processo de Sistematização de
Experiências, provocou uma reflexão crítica sobre como representar o território na
perspectiva de suas carências e potencias. Nesse sentido,

Cartografar o território foi, sem dúvida, novidade para a
maioria. Cartografia Social como trilha para organizar a luta
para elaborar um plano de ação! Olhar para um território vivo
e desvelar seus fluxos, seus espaços, seus atores/atrizes e
seus contextos! Desvelar elementos que ameaçam a vida no
território ― e desse desvelar pensar ações de superação! Estávamos ali a identificar o que Freire cunhou de situação-limite
e a pensar sobre inéditos-viáveis! Para isso, lembrando do que
aprendemos também com ele, é fundamental identificar potências ― e a Cartografia nos acenava que era necessário identificar, nos territórios, elementos que promovem a vida e pensar
ações para potencializá-los! Esse debruçar o olhar sobre o
território considerando as dimensões simbólicas, ilustrativas,
de conhecimento para problematizá-lo, trouxe à tona, por meio
das histórias narradas pelos educandos e educandas, além das
potências e ameaças, as contradições. Contradição entre o que
se deseja ser e o que se consegue ser no cotidiano pessoal e
profissional.

Contradição na percepção de que os territórios
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estão em disputa de interesses contraditórios

FIOCRUZ-CE, 2019a).

(DANTAS apud

As contradições e as diversas dimensões do conhecimento gerado podem contribuir para pensar ações de superação por meio de planos de ação oriundos de um
diálogo de saberes:

Como avançar para uma concepção de território que produz
vida e não apenas doença? Por que sempre pensamos o território como carência? Como vislumbrar essas potências? Como
ampliar nossas capacidades de antever, de antecipar o que pode
vir a ser? Como ir além da concepção dos riscos? Como, então, construir outras perspectivas para os nossos territórios
(DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019a, 2019b).

A Cartografia Social é, assim, uma linha da ciência cartográfica que privilegia o conhecimento popular, simbólico e cultural como meio de produzir o mapeamento
dos territórios, e demanda participação social ativa e permanente (GORAYEB et al.,
2015). O conceito de Cartografia Social é dinâmico, fluido, um processo por si só de
autoafirmação, envolvendo práticas de mapeamento geográfico, percepções, registros, coleta de informações, trocas, vivências compartilhadas a partir de subjetividades. A Cartografia Social insurgente, decolonial, a Cartografia que busca mostrar
a necropolítica se permite ser um método de pesquisa, mas também uma ferramenta de incidência política, capaz de unir sujeitos de contextos sociais distintos
construindo juntos um saber refletido em dados autogerados, mapas de vivências,
trocas, pertencimento e afetos. O adjetivo social informa que o mapeamento é resultado de um processo participativo, construído coletivamente na perspectiva da
conscientização individual e coletiva de responsabilidade e direitos. Por tratar-se
de práxis de educação e/ou pesquisa propositiva e dialógica deve iniciar com oficinas de formação e/ou círculos de cultura.
O exercício de uma prática educativa crítica, democrática, participativa e cidadã
constitui uma forma de intervenção na comunidade, “comprometida com o princípio de democracia que rejeita qualquer forma de discriminação, dominação e integra uma atitude de inovação e renovação, na crença de que é possível mudar.”
Nessa perspectiva devemos buscar não somente as ameaças à vida e à saúde nos
territórios, mas o que promove a vida (FREIRE, 1983, 2005).

Na saúde, a gente trabalha ainda com a concepção de território insuficiente. A gente precisa avançar para uma concepção
de território que produz vida, não apenas doença. Mas é nessas contradições que a gente encontra novas pessoas, novas
iniciativas e novos métodos. Isso passa pela questão do poder
― compreender o poder de cada um que atua e intervém nesse
território. E que no mundo globalizado, os territórios têm
uma grande vulnerabilidade. Compreender isso ajuda a pensar

estratégias de promoção da vida, de fazer diagnósticos mais

― e do que se passa ali (PESSOA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
concisos

Autores de referência como Milton Santos (1996) já apontavam para um olhar
para o território vivo com o movimento dialético da luta pela vida pelos oprimidos pelo sistema: “Cada pessoa carrega consigo seu território. Cada pessoa é um
território vivo, ativo e pulsante de sabedorias e histórias. Cada lugar produz suas
formas de viver, de ter saúde, de lutar” (RÉGIS, 2020, p. 25).
Da reflexão sobre os territórios vivos com suas culturas, saberes, emergiu do grupo
outras dimensões como as da ancestralidade e espiritualidade, também ligadas ao
território, características marcantes associadas ao modo de vida das populações
do campo, floresta e das águas, das comunidades indígenas e tradicionais:

[...] quero destacar a questão da ancestralidade, da encantaria, dos catimbós, antepassados, dos velhos. São palavras que
trazem conexões mais profundas, que estão enraizadas na nossa
ancestralidade. Queria trazer o ponto da espiritualidade, que os
povos indígenas, quilombolas, negros, têm como conexão entre
vida, trabalho, natureza. Isso é bem forte, o território ancestral, como potência (TAVARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Quando se derruba uma mata em um lugar sagrado se vive não somente o impacto
ambiental, mas perdas espirituais dos seres encantados que fortalecem a alma dos
que lutam por seus territórios e sua conexão profunda com a natureza. No tempo-escola pudemos discutir essa questão provocados pelo filme Avatar:

Fazendo relação com as palavras geradoras de Paulo Freire, me
veio conexão. Ali a gente consegue perceber conexão dos povos
antigos com seus territórios versus o outro grupo, que apesar
das conexões tecnológicas, quer explorar a outra terra pra adquirir riqueza. Me ficou muito essa questão do território como
espaço de conexão (PAZ apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

As promessas de geração de emprego do capital para justificar empreendimentos
de alto impacto podem gerar benefícios temporários e males duradouros para os
modos de vida das comunidades tradicionais. Os educandos e educandas trouxeram
suas reflexões em diálogo com autores/as que compõem seu repertório humano:

Porque tem a questão das concepções de mundo. Será que vale
a pena perder todos os modos de vida simplesmente pelo capital? Tem uma frase de Rosa Luxemburgo: que sejamos respeitados, diferentes e livres. Isso precisa existir nos territórios e
nas populações (FERNANDES apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
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4.2 LUTAS E RESISTÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS FRENTE AO MODELO DE
DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO
A abordagem territorial não se restringe ao território geopolítico. Segundo Santos
(1996), o território é espaço existencial que transcende a dimensão física, onde
constroem-se resistências populares e solidariedade, contrapondo-se à alienação
promovida pelo capital globalizado. O capital não se refere apenas ao financeiro,
mas também ao simbólico, cultural, social (SANTOS, 1996), tal como refletido também no Curso:

[...] há uma divisão do trabalho no sistema globalizado para a
produção. Há uma
externalização dos custos, ou seja:
os custos com adoecimento não são contabilizados. Os
danos são exteriorizados para a população, mas algumas são
mais afetadas que outras. Os países mais desenvolvidos não
aceitam, por exemplo, produtos poluidores. Esses vêm para
os

países

que

ofertam

mão

de

obra

barata

e

aceitam

(FERNANDES; TEIXEIRA apud
FIOCRUZ-CE, 2019d, p. 25).
a precarização do trabalho

Como exercício para aplicação do método da Cartografia Social junto aos educandos e educandas foi realizado o mapeamento dos conflitos socioambientais das
principais regiões do Ceará.
Os destaques no Litoral Leste e no Vale do Jaguaribe foram com o agronegócio, que
está presente nas duas regiões nas formas da monocultura, carcinicultura e energia eólica; as mesmas recebem isenções e benéficos fiscais por parte do Estado;
estas iniciativas privadas chegam e se instalam na regiões fazendo usos abusivos
de uma grande área de terra, recursos hídricos (como uma enorme quantidade
de água), estradas, energias e matérias-primas locais (como solo e outros mais);
alteram o ecossistema local e promovem a perda da biodiversidade; no caso da
mina de extração de urânio e fosfato, o governo a incentiva, mas um dos riscos é
que os fosfatos que são usados para os agrotóxicos podem contaminar todo o meio
ambiente; a transposição do Rio São Francisco é outra obra impactante; e incentivos fiscais para empresas e empreendimentos turísticos na zona litorânea exercem
pressão do turismo de massa também com impactos presentes em todo o Ceará:

Energia eólica: chega nos territórios como se não houvesse
ninguém. Essa energia é limpa? Fizemos uma série de pesquisas.
Na área do Cumbe, chegaram sem pedir licença para nada. Em
Acaraú, as comunidades estão também perdendo seus territórios. Os aerogeradores são colocados nas terras das comunidades. Por que esse dinheiro não é aplicado nas comunidades?
Cartografia Social. Território é vida, é água, é resistência.
Essa globalização está expressa no fascista que assumiu o
poder ― e de onde se vai gerar, como a gente está aqui, situa-

ções de resistência e superação

-CE, 2019c).

(MEIRELES apud FIOCRUZ-

Os EIA-RIMAs (Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental) desses empreendimentos são para constar:

A gente tem que saber o que os cientistas querem com a gente.
Tem uma coisa chamada EIA-RIMA ― e a gente deve se perguntar qual a capacidade de resiliência da natureza. Será que aqueles personagens vão viver pra ver a natureza se recuperando?
O sertão é assim ― a gente agride tanto que um dia vira deserto. A grande pergunta é: o que se vai fazer? O progresso vai
chegar, mas para quem? Pros meus filhos não é. Isso acontece
todo dia, o que muda é o contexto e a forma como o cara chega
lá pra te agredir (SILVA apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Mas a questão não passa somente pelos interesses financeiros. Como articular as
lutas emancipatórias dos trabalhadores contra o capitalismo, o patriarcado, o racismo ambiental?

Nesse contexto as ancestralidades originárias têm sido negadas
por serem consideradas atrasadas. Mas é necessário pensar que
a ciência não é a única forma de saber. A arte, a relação amorosa
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múltiplos saberes, linguagens e narrativas além das científicas,
como as artísticas poético-musicais e populares, cenopoética
que são algumas formas de sentir/pensar desse processo

Borda) (FIRPO apud FIOCRUZ-CE, 2019d, p. 22).

―

(Fals

Do particular para o geral como um Curso com um dos focos na Convivência com
o Semiárido pode debater a emergência das mudanças climáticas num contexto
de tanta iniquidade? Para isso existem várias questões para serem aprofundadas:

A primeira é como a universidade entende essa dimensão global,
que sai do território dos estados para o território transnacional, que é o do mercado, da globalização. As mudanças climáticas têm a ver com a perda de solo, com os nossos territórios.
O agro e hidronegócio têm gerado zonas mortas no planeta. Há
colapsos de biodiversidade nos oceanos. Quanto mais dióxido
de carbono, mais quente. As terras indígenas, quilombolas, de
assentamento, de reforma agrária que resistem [Acselrad], a
Rede Tucum de Turismo Comunitário. Mãos de mulheres indíge-
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Anacé que ainda resistem. Elas estiveram várias vezes na
UFC construindo mapas da visibilidade, contrapondo as cartografias do Estado (MEIRELES apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
nas

Os resultados do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado em agosto de 2021 (CEE FIOCRUZ [CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DA FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ], 2022), trazem evidências científicas inquestionáveis de que as
emissões de gases a partir da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento
representam grande ameaça para a saúde do planeta. As notícias recentes sobre
enchentes destruindo cidades, incêndios florestais desproporcionais e secas, como
a enfrentada pelo Brasil esse ano, a maior dos últimos 90 anos, não são cenas de
ficção científica, mas de manifestações do aquecimento global, mostrando que caminhamos a passos largos para um mundo distópico, fruto do impacto ambiental
produzido pelo ser humano na sua relação predatória com o planeta. O documento alerta como “extremamente provável” (95% a 100% de probabilidade) que o
aquecimento global ultrapasse a perigosa marca de 2ºC até o final do século, com
grandes chances de chegar a 1,5% nos próximos vinte anos — e que é preciso uma
ação imediata para diminuir drasticamente as emissões dos gases poluentes. Para
o Semiárido brasileiro as previsões são de aumento da seca e da aridez, se o ritmo
e o modelo de desenvolvimento se mantiver inalterado (CEE FIOCRUZ, 2022).

Fiquei ouvindo e lembrando da trajetória familiar que nós, sertanejos, agricultores, fazemos até chegar à terra. E aí quando
a gente tem o acesso à terra, a gente tem o acesso a tudo isso
que foi dito aqui. E nós no MST discutimos muito a educação,
que o campo não é lugar de miséria, mas de vida ― e até voltar pro campo e lutar, para que as pessoas tenham um lugar
diferente. Porque foi colocado na nossa cabeça que o campo
não é lugar de se viver! E a gente combate isso ― e nesse
momento, a gente tem que se juntar e lutar! Porque esse país
tem uma dívida grande com os povos camponeses! Eu estou há
20 anos no assentamento. Tenho experiência da seca em 1994,
que as pessoas se deslocavam muito pra pegar água ― e nessa
seca recente a gente não se deslocou, porque a gente tem a
cisterna, pra produção. E hoje eu olho pro meu pai, vivendo da
horticultura, porque a gente teve acesso à terra, à água! E a
gente tem que se unificar pra lutar contra esse povo que não

― quem nos representa é nós mesmos (SOUSA
apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!
nos representa

A Agroecologia, representada como a Convivência com o Semiárido no Nordeste,
demonstra pelo exemplo das tecnologias sociais como o uso de cisternas para água
de chuva pode gerar formas de mitigação das mudanças climáticas e ao mesmo
tempo fortalecer a luta histórica dos camponeses e camponesas pelo acesso à terra.

Com o avanço da extrema direita no mundo e no Brasil, os movimentos populares
vêm realizando reflexões no sentido de como tirar lições dos processos vividos
para recolocar a defesa da vida e do Bem Viver na centralidade das políticas públicas, hoje cada vez mais voltadas para os interesses do mercado. A esquerda não
pode se isolar em bolhas de comunicação, mas buscar debater os grandes temas
que afligem a população brasileira, que têm sido hegemonizados pela direita, como
a questão da violência, com suas soluções militarizadas que não abordam todo o
processo de determinação social do problema:

[...] Eles se empoderaram: economicamente, na política, na
comunicação! Então a gente precisa mesmo continuar existindo!
Existem apagões de formulação na esquerda quanto a alguns
temas. A segurança pública é um deles. Como volto pra casa?
Terror sempre é terror! Não há como celebrar queima de
ônibus, de creche, de estação ambiental. É por isso que o encarceramento cresceu, por isso que Bolsonaro cresceu! Nós
estamos numa cidade de 2.000 milhões e 500 mil pessoas sitiadas ― como se isso aqui fosse uma província! A luta em defesa
dos Povos do Campo não pode ser compensatória! Não pode
ser uma política como nós já tivemos: que dava força ao agronegócio e à agroecologia! E nós deixamos de olhar pra isso
― e temos que reconhecer isso! Não podemos cometer esse
erro de novo! O Abril Vermelho tem que ser o Abril de Todos
os Povos! Temos que nos solidarizar com Povos Indígenas, do
campo! Temos que fazer uma luta de disputa na sociedade pelo
que a gente achava que estava “resolvido” ― não está! Temos
que resgatar a capacidade de dialogar, de disputar subjetividades! Temos que estar todos/as numa perspectiva só! A gente
só vai resistir se a gente existir ― e nossa existência está em
xeque (TUPINAMBÁ apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

As lutas também ensinam como é importante o vínculo com o território — e da
necessidade de se discutir o Bem Viver nos territórios, dos adoecimentos às reinvenções para conquistar a terra, como bem diz o assessor do Conselho Pastoral dos
Pescadores:

No Movimento Negro, a gente tem recuperado uma discussão
sobre a cabeça: o Ori. A gente vai ter que colocar a cabeça no
chão, tem que ter vínculo com o chão! Quando se perde esse
vínculo, ela se perde, se desequilibra ― e se a gente se distancia do nosso povo, a gente se perde! Pra nós, a centralidade da
luta é a Reforma Agrária, mas a gente não olhava o adoecimento dos militantes, dos trabalhadores. A gente aprendeu que é
preciso falar dos conflitos, mas também do bem viver nos territórios, porque mesmo diante de situações de violação, o nosso
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povo se reinventa

(NONATO apud FIOCRUZ-CE-2019c)!

A luta gera conhecimentos e novos saberes e esse processo de formação tem um
papel no fortalecimento da resistência. Esse pode ser um dos grandes legados desse processo formativo:

Esse potencial da luta, da resistência, mas também de apontar a
forma de cuidado dos Povos das Águas é importante pra pensar
a capacitação, a formação pra essas equipes, pra que de fato
atenda às necessidades desses Povos. E quem vivencia a dor é
que pode apontar esse rumo! Traz uma colaboração imensa e vai
nos ajudar no cuidado das populações das águas (COSTA apud
FIOCRUZ-CE-2019e)!

O diálogo com a Cartografia Social possibilitou um melhor entendimento dos territórios, das lutas e dos sujeitos frente às ameaças e potencialidades. É uma ferramenta estratégica para construir, junto com os movimentos, um diálogo e uma
ecologia de saberes com potência para alterar realidades opressoras valorizando o
bem viver e os modos tradicionais de vida das comunidades que resistem e guardam nossa biodiversidade e futuro.
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CONSTRUINDO

relações promotoras
DE VIDA E NOVAS

existencialidades

(DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAIS)
Flávia Cavalcante Tavares
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s relações promotoras de vida e de novas existencialidades experienciadas no Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na
Convivência com o Semiárido nos convidou a pensar a pesquisa e a construção de
conhecimento, na ótica das histórias de vidas, das memórias, da ancestralidades
dos/as sujeitos/as e sujeites e suas experiências em territórios, buscando compreender em que medida têm se constituído caminhos emancipatórios e questionadores da estrutura sistêmica racista, colonial e do patriarcado da sociedade. Este convite, que nos ajudou a refletir sobre novas existências, nos remeteu a aprofundar
questões como a violência doméstica, o trabalho da mulher, as questões de gênero,
dentre muitas outras. Desenhada à luz da memória coletiva, do território e do corpo, esta escrita baseia-se do acúmulo de reflexões das experiências do encontro de
educandos/as e educandes no bojo desse processo.

5.1 GÊNERO, SAÚDE E FEMINISMOS POPULARES — OUSADIAS PARA
SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA, DO PATRIARCADO E CONSTRUÇÃO DO BEM
VIVER

Os encontros presenciais realizados no percurso do Curso possibilitaram-nos dialogar com as relações de gênero partindo das experiências dos territórios, movimentos sociais e populares, das lutas de mulheres, mulheres trans, negras, quilombolas, indígenas e camponesas. A construção do conhecimento observando esses
relatos de experiências favoreceu um olhar para a saúde e o feminismo, considerando e dando visibilidade às desigualdades, ao trabalho das mulheres, às diversas
formas de violência contra a mulher, mas também potencializando as experiências
que constroem o Bem Viver nos territórios do Semiárido cearense.
As histórias, saberes, lutas e trabalho das mulheres são invisíveis para o sistema
capitalista-patriarcal-colonial-racista, como pontuou Lourdes Vicente (MST/IFCE
[MOVIMENTO SEM-TERRA/ INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ]) no tempo-escola:

Sou Lourdes, militante do MST precisamente há 24 anos ― vou
fazer 25 anos. Venho de uma ocupação no município de Chorozinho, como professora ― e meu segundo setor foi o de Gênero
dentro do movimento. De lá pra cá, a gente vem construindo
temáticas que dizem respeito às transformações sociais. Falo
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desse lugar, da luta social, da luta camponesa e de mulheres
que foram invisibilizadas.
é uma incógnita.

O sujeito político mulher camponesa

Só nos últimos tempos é que começamos a nos
debruçar sobre esse sujeito ― mas por conta do capitalismo,
patriarcado e do racismo, que vêm fazendo com que olhássemos
a história do Brasil, a história da luta pela terra, mas não os
sujeitos políticos (VICENTE apud FIOCRUZ-CE, 2019).
Lourdes trouxe um conjunto de ponderações produzidas em sua dissertação de
Mestrado, cujo título foi “Gênero e saúde – cuidado, trabalho e autonomia das mulheres”, estudo sobre a exposição e impactos dos agrotóxicos na saúde das mulheres
camponesas da região do Baixo Jaguaribe. Ela recupera, neste diálogo, um pouco da
historicidade da inclusão desse tema nas pautas do Movimento Sem Terra (MST):

Nós, do MST, avançamos muito ― quero deixar isso claro. Começamos o debate como Coletivo de Mulheres do MST. Desde
o 1o Congresso do MST, nós criamos o Coletivo de Mulheres.
E isso foi importante porque as mulheres são sujeitos políticos dentro do Movimento, mas continuamos com a questão de
gênero ― e o avanço de levar para o conjunto do Movimento.
Inclusive levando temas negados, como o do casamento. E a
gente discutiu que o casamento é um dos sustentáculos do
capitalismo.

O termo
“sujeita
política” não
encerra uma
ausência de
compreensão
quanto à flexão
de gênero
mas, antes, um
posicionamento
adotado por
algumas
feministas
quanto à
afirmação
das mulheres
como devendo
ganhar espaço
no lugar não
só no campo
do político,
do social,
mas também
no âmbito
linguístico.
10

A gente entende o feminismo como prática feminista,
que é mudar o cotidiano. Não é possível discutir saúde e gênero sem passar pela categoria do sexismo ― assim como não
se pode deixar de pensar num padrão em que estão as religiões

(VICENTE apud FIOCRUZ-CE, 2019).

Algumas questões importantes desta narrativa: é compreender a mulher como ser
político — e, em especial, as mulheres camponesas do Movimento Sem Terra, que
vêm quebrando paradigmas do capitalismo e do patriarcado. Este reconhecimento
de que as mulheres são sujeitas10 políticas nos movimentos populares e de que
sua constituição vem do processo organizativo de coletivos de mulheres vem provocando a compreensão de que esse/a sujeito/a social pode/deve mover as estruturas de uma sociedade, buscando a equidade de gênero com justiça social. O
feminismo das mulheres trabalhadoras rurais nos leva à urgência de pensar/viver
o feminismo, não somente como conceito, mas como vida e possibilidade concreta
de transformação das realidades.
Lourdes nos provocou, ainda, a olhar as questões de Gênero e Saúde, considerando as desigualdades históricas que atravessam a vida das mulheres e a discussão
sobre as relações de trabalho, aprofundando o olhar sobre o trabalho produtivo e
reprodutivo. Dialogar sobre Gênero e Saúde é expressar a construção de um processo emancipatório dessas mulheres, da autonomia e retomada de sua vida, corpo
e trabalho — e em todas as dimensões, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou
produtivas. Ainda Lourdes:

Não dá pra discutir esse binômio sem o tema do trabalho, porque essas dimensões não são separadas da vida das mulheres

[...]. A gente pensa o trabalho com o avanço do capitalismo sobre a exploração dos seres humanos. É tipo uma contradição:
assim como lutamos pela emancipação econômica, a gente sabe
que o capitalismo tem um lugar pra nós, que é o da precariedade do trabalho. São contradições que a gente vai enfrentando.
Dentro da categoria do trabalho, há elementos a aprofundar
― trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, é importante
que a gente aprofunde! Porque há a divisão e hierarquização
do que seja trabalho de homem e de mulher. Além disso, há uma
frase do Marx ― e outra de Antunes — em que o trabalho
não é mais trabalho, como interação, mas o emprego (orientado
pelo lucro). E o modelo de desenvolvimento que afasta a gente
da relação saudável com o trabalho (VICENTE apud FIOCRUZ-CE, 2019).
Tendo como referência as exposições apresentadas por Lourdes Vicente, no diálogo realizado no tempo-escola, pudemos refletir também sobre as desigualdades
do trabalho da mulher considerando as diversas opressões vivenciadas pelas mulheres, na sua condição de classe, raça, etnia e sexismo. No que concerne à divisão
social do trabalho, a ativista e pesquisadora nos lembrou, em diálogo com Kergoat
(2009), que existe uma separação sexista e uma hierarquia valorizando o ponto
de vista social e econômico quanto ao trabalho do homem em relação ao trabalho
realizado por mulheres. Para quebrar com o patriarcado, tornam-se necessárias
condições de vida e trabalho mais justa entre homens e mulheres, em que a saúde
e trabalho estão implicados nesse contexto.
Por outro lado, um debate sobre a divisão do trabalho — e não somente o produtivo, mas especialmente do trabalho doméstico — vem ganhando espaço nos movimentos de mulheres agroecológicas, populares e sociais, a partir da sobrecarga de
trabalho envolvida na vida e saúde das mulheres do campo e da cidade. É comum
escutarmos das trabalhadoras rurais que são elas as primeiras a levantar-se e as
últimas a descansar, tornando corriqueira a exploração do trabalho das mulheres
dentro de casa e no processo de produção em seus quintais e roçados.
Para estas mulheres também recai a “responsabilidade” de reproduzir, cuidar e
educar filhos/as, dos cuidados com a saúde da família e dos enfermos, além de
realizar todo o trabalho doméstico, trabalhar “fora” ou nos roçados e contribuindo
economicamente com a renda familiar, dentre outras funções. Este acúmulo de tarefas realizadas, tanto pelas mulheres do campo como pelas mulheres da cidade,
impactam a saúde e vida destas, resultando em adoecimento e exploração que o
patriarcado não se cansa de sustentar, pois ele é exatamente o que sustenta o sistema de exploração do trabalho feminino.
O sistema capitalista-patriarcal-racista sustentado pelas violações dos direitos das
mulheres — uma vez que parte significativa do trabalho que realizam, em espe-
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cial os cuidados domésticos não são reconhecidos socialmente como trabalho e,
sim, como “obrigação” deste gênero, não havendo renumeração ou divisão dessas
funções — configura-se, assim, pela precarização do trabalho da mulher. Lança-se,
pois, a questão: interessa a quem a manutenção das relações de opressão e dominação da vida das mulheres? O patriarcado reforça a inferiorização da força do trabalho das mulheres, revelando-nos as desigualdades sofridas.
Sobre isso, Lourdes Vicente nos provoca:

Como a gente pensa a saúde, a partir das desigualdades, e os
processos de adoecimento? Porque demorou muito pra distinguir o que é saúde e o que são processos de adoecimento, que
nos vulnerabilizam. No MST temos uma formulação do que seja
saúde popular. Há um setor que trabalha com a questão de
gênero. “Saúde é ser capaz de lutar contra tudo que nos oprime”. Nós fizemos um estudo que permitiu fazer a junção entre
saúde e gênero. Quando eu cheguei no [Núcleo] Tramas, havia
um estudo sobre mais de 500 trabalhadores ― e eu perguntei:
cadê as mulheres? Elas são mulheres camponesas que perderam a relação com a agricultura. A questão de saúde e gênero
permite a elas estranharem as mudanças no seu território. O
Zé Maria era uma grande liderança ambientalista, mas foram as
mulheres as primeiras que sentiram as mudanças. Isso foi muito
legal na minha pesquisa. Elas que disseram: a gente percebeu
que tinha coisa errada porque todas as crianças ficaram doentes de pele. Aí elas desconfiaram da água. E fizeram o teste
e comprovaram. Daí pesquisaram e descobriram que um senhor
tinha ido lavar o trator e “por acidente” derramou o agrotóxico no Canal ― e contaminou a água. As mulheres disseram pra
gente: quero saber quando vou fazer o mingau do meu menino e
a água não ser contaminada. A gente foi dentro da fábrica do
melão e da banana. Tem um vídeo que diz isso. As mulheres ficam
em pé o dia inteiro, cortando os cachos de banana ― e vocês
vão ver os milhares de cacho que elas cortavam por dia. Tem
o depoimento de uma mulher de 28 anos que foi inutilizada: “A
gente trabalha pra comer e come pra morrer” [Fala da trabalhadora]. 6 a 7 mil cachos por dia! Vocês pensem nesse movimento de 6 da manhã à meia noite, às vezes, porque eles não têm
a opção de dizer que não querem fazer hora extra. Aqui todos
os impactos do modelo de produção. A perda do gosto. O medo
da contaminação. E a desigualdade de acesso à água (VICENTE
apud FIOCRUZ-CE, 2019).

Ao promover diálogos sobre Gênero e Saúde, abriu-se um campo fértil para refletir

sobre as formas e relações sociais de trabalho das mulheres do campo e da cidade.
No tempo-escola, aprendemos que as mulheres do campo vêm sendo protagonistas
nas mobilizações e denúncias dos impactos negativos que os megaempreendimentos que chegam em seus territórios, sobretudo o agronegócio, trazem enquanto
uma produção baseada em práticas ofensivas ao meio ambiente, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, e que adoecem tanto quem produz os alimentos como
quem os consome.
A Agroecologia torna-se um caminho viável para estas mulheres produtoras rurais,
possibilitando e promovendo, assim, uma vida mais saudável. Estas mulheres compreendem que para ter saúde torna-se necessário ter um ambiente que não esteja
adoecido, que seus territórios estejam saudáveis. Portanto, lutam pelo seu território, bem como por modos de produções e práticas mais sustentáveis.
Nas problematizações coletivas, o tempo-escola possibilitou considerar que discutir saúde não é somente falar de adoecimentos físicos, mas de tudo que se relaciona com a vida das mulheres em seus territórios, seus modos de vidas, as criações
de novos mundos, coletividade, produtividade, reprodução, suas ancestralidades,
dentre outras possibilidades — e que estas vão se correlacionando para a construção de uma sociedade solidária, amorosa e saudável, pautada no Bem Viver.
Desse modo, acredita-se que olhar para as complexidades dos processos que envolvem Saúde e Gênero é olhar para todas as existências e seus territórios.
Ainda referenciando-nos na fala de Lourdes Vicente, refletimos sobre a importância dos movimentos de mulheres e seus coletivos, que têm anunciado potencialidades das mulheres nos territórios e denunciado opressões vivenciadas. A educadora
nos lembra da urgência e necessidade de reconhecer o feminismo como oportunidade de diálogo e produção de ações transformadoras, para construção de outros
mundos possíveis, nos quais possam se incluir também os direitos da natureza. Em
suas palavras:

“Aqui na Chapada os direitos da natureza estão sendo negados”. As mulheres lá da Chapada do Apodi disseram isso, que
tem tudo a ver com a discussão do Bem Viver. Uma delas fez
uma síntese muito legal: primeiro você tem o trabalho, adoece,
compra o remédio, depois vira inútil. Aqui outro trabalho altamente degradante. Eles botam as mantas, plantam as sementes,
o melão enrama e tem um outro tecido pra acumular o veneno

― e quem faz o tratamento dessas mantas são mulheres, que

reciclam e viram sacolas pretas que vão para o supermercado.

Essas empresas trabalham 24 horas! Um outro tipo de traba-

lho invisível das mulheres é o da lavagem das roupas contaminadas por agrotóxicos.

Por lei, a empresa deveria ter como lavar
as roupas contaminadas. Elas lavavam a roupa toda misturada.
E outro trabalho é o da preparação da marmita: ela acorda
às 4h da manhã e prepara a comida, quando a empresa deveria
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ter refeitório.

Nas transformações sociais, eles falam muito da perda da identidade social. E de melhores condições de
trabalho. Gênero, saúde e agroecologia só são possíveis com
as sementes como patrimônio dos povos a serviço da humanidade, com reforma agrária, com acesso à terra ― são grandes
campanhas! A terra e os demais bens da natureza têm que estar
na mão dos trabalhadores e trabalhadoras! Não tem como ter
saúde sem discutir cooperação, cosmovisão. É cada vez mais necessária a aliança camponesa e ambiental: do território, do Bem
Viver! Não tem como ter saúde sem valorizar as pessoas e seus
saberes! O debate da soberania popular passa por essa lógica.
E de como a gente muda os padrões de produção e consumo,
no mundo todo! Com essas temáticas que queria trazer esse
debate, com essas mulheres, com o MST― e que pra ter saúde,
temos que lutar por melhores condições de vida (VICENTE
apud FIOCRUZ-CE, 2019)!
Percebe-se que na reflexão sobre construir outros mundos possíveis partindo da
ótica Gênero e Saúde cabe a reflexão sobre o Bem Viver, que agrega um conjunto de
elementos tais como: soberania e segurança alimentar, padrões de consumo, cosmovisões, saberes populares, agroecologia, autonomia, relações com a natureza,
dentre muitas, muitas outras. Assim, acredita-se que o protagonismo da mulher
também está em todo o ciclo produtivo: nos cuidados com a terra, a colheita, a
comercialização — e gerando renda familiar, bem como está na autonomia dessas
mulheres em diálogo com seus territórios. Desse modo, trazemos para complementar esse diálogo, a fala de Vivian Camacho Hinojosa:

Dentro del paradigma del Buen Vivir se entiende que “La tierra
no es nuestra, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la
Tierra, ella es Madre Tierra, Pachamama”, por lo tanto es urgente considerar la Salud de la Madre Tierra ante la amenaza
cada vez más grave a causa de la convergencia entre el cambio
climático, la crisis energética y financiera, crisis de agua y
producción de alimentos etc.

[...] El paradigma emergente del

Sumaq Kawsay desde la sabiduría ancestral de los pueblos
indígenas, que nos guía hacia una transformación civilizatoria
para la humanidad, superando la mercantilización capitalista de
la vida y de los seres humanos que son tratados indignamente
como residuos o como mercancía; proponemos el

Vivir Bien

como horizonte para el amanecer de nuestros pueblos lejos
de la noche neoliberal; donde el respeto a la

Pachamama, a la
espiritualidad ancestral propia de cada pueblo, junto a la jus-

ticia social donde todos vayamos juntos y nadie se quede atrás,
sea posible; que nadie muera de hambre, de sed o por violencia,

sino que tengamos la abundancia distribuida justa y dignamente
para las comunidades humanas en equilibrio con la

(HINOJOSA, 2020, p. 232-233).

Pachamama

Acosta (2016) alerta que o Bem Viver se sustenta em uma convivência harmoniosa
entre ambiente/território e humanidade/pessoas — e rompe com as estruturas
capitalistas-racistas-coloniais e do patriarcado, nas dimensões culturais, sociais,
políticas e econômicas. As discussões vividas no Curso nos ajudaram a perceber
que esse debate vem sendo proposto no contexto dos movimentos e lutas das mulheres do campo.
As mulheres que cultivam igualdade, saúde e agroecologia destacam-se nos processos mobilizadores de resistências e existências, ocupam espaços que anteriormente eram privadas de existir, por conta do patriarcado que restringia seus direitos. Esse patriarcado que, mesmo ainda existindo, vem sendo dizimado por essas
mulheres que lutam, ocupam, mobilizam-se em espaços de incidência política e
contra as desigualdades de gênero.
Ainda com âncora na fala anterior de Lourdes Vicente e no conjunto de questões
problematizadoras que nos trouxe, fomos incentivados a olhar para os territórios
onde construímos nossas práticas — e buscou-se identificar as potencialidades e o
que ameaçava a vida das mulheres. Recorremos às suas memórias, às dores (sofrimentos), aos modos de vida e de trabalho, a seus saberes vivos e latentes e às suas
espiritualidades — assim, observou-se que valorizar esses saberes é um ponto de
partida para uma educação emancipatória e crítica.
Em Pedagogia da Esperança, Freire (2011) reafirma essa importância — e lembra
que partir desses saberes não significa permanecer neles, mas problematizá-los e
encontrar as possíveis contradições que possibilitam a criticidade.

Outro ponto interessante a ser ressaltado foi quando a educadora Magnólia Said trouxe para as discussões a necessidade de articular homens e mulheres em um debate
sobre o feminismo, para se construir pontes para alcançar as transformações sociais:

A gente pode, sem problemas, discutir com os homens e as mulheres. Na campanha você desconstrói isso, porque eles começam
a ver que aquilo tem a ver com eles. Foi-se o tempo que a gente
tem que ficar só entre nós ― claro que a gente teve que recuperar o lugar de última classe, mas chega um momento em que ou
se discute com os homens, ou eles vão ficar se achando a última
rapadura do deserto (SAID apud FIOCRUZ-CE, 2019).

Outro aspecto fundamental das discussões travadas sobre essa temática diz respeito às violências produzidas contra as mulheres camponesas: quando um empreendimento de grandes empresas agrícolas chega nos territórios, chegam com ele
as violações de direitos, os abusos sexuais, a prostituição e todo tipo de violação,
destacando-se ainda a precariedade e o projeto de “morte” com uso de agrotóxicos,
implicando na saúde das mulheres do campo, nos processos agrícolas que desma-
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tam, que usam fertilizantes — e que são sistemas sustentados pelo patriarcado e
colonialismo, ou seja, modos de produção que adoecem. Lourdes nos revela:

Pra se ter ideia, na época da colheita do melão, chegam 2.000
homens para colheita, que dura 6 meses. E a prostituição é um
fato! A gravidez na adolescência é espantosa! Chamei de: “os
filhos esquecidos do agronegócio”. Pra encerrar, digo que
pensar Gênero e Saúde é pensar a produção do viver: autonomia econômica não há saúde se não se socializa o trabalho

doméstico, não tem como pensar saúde sem pensar combate aos

diferentes tipos de violência (nó crítico pra nós: não tem saúde
com violência); não tem como pensar saúde sem políticas públi-

― os desafios se ampliam; e lutar contra todas as formas
de opressão e discriminação. Temos que lutar contra o capital
e contra nós mesmos ― a luta interna, dos valores, daquilo
que nós defendemos. Só é possível a produção da vida nossa
com organização e formação permanente ― nossa consciência
não é linear, tem hora que a gente avança e tem hora que a gente regride! A discussão das novas relações sociais ― debate na
agroecologia. As mesmas mãos que são sagradas, que plantam
e colhem e alimentam a nação, não podem ser as que batem na
mulher de noite! Como maltrato, como mulher, outra mulher
do meu lado? Um grande problema é o da descriminalização do
aborto ― a religião pesa muito no campo! Da culpa, de eu me
sentir culpada. A gente precisa fazer isso, é um grande desafio
essa discussão (VICENTE apud FIOCRUZ-CE, 2019)!
cas

Outras dimensões apontadas sobre as relações de gênero, dizem respeito à perspectiva de classe, raça e etnia que estão imbricadas no contexto social, cultural,
econômico, político e histórico. Sobre isso, Magnólia Said alerta:

Sou advogada, educadora feminista e trabalho com mulheres
rurais desde 1989 no tema de gênero, feminista ― e desde
2013 venho trabalhando com povos indígenas, e desde 2015
com mulheres indígenas. O Esplar começou como um escritório de assessoria ― depois ficamos como ONG, vamos fazer
45 anos. Tem duas coisas que quero colocar pra gente, que é:
a gente perceber que as questões relacionadas a gênero não
podem estar numa caixinha, porque não são caixinhas

― porque
é uma categoria de análise! A gente não pode pensar o desenvolvimento do local sem pensar nisso! E outra coisa é que não
se pode discutir gênero sem discutir as outras categorias, que
são o patriarcado e o racismo. Em qualquer campo do desenvolvimento, raça, classe e etnia junto com gênero estão co-

locadas.

A gente começa a perceber que essas questões que a
gente vem discutindo historicamente, se a gente não se rever, a
gente morre na prática. Porque as elites estão se revendo ― a
forma como operavam, estão operando mudanças não só na materialidade, mas no campo da ideologia, dos saberes, da formação do pensamento (SAID apud FIOCRUZ-CE, 2019).
Jalil (2013) fala de gênero como categoria de análise da vida social, auxiliando na
compreensão das diversas opressões e discriminações presentes na vida das mulheres e chamando atenção para a necessidade de reconhecer as desigualdades e
desnaturalizar discursos, práticas, linguagens relativas ao trabalho, ao espaço doméstico, público e privado.
Na contemporaneidade vem se falando do corpo como território, corpo/gênero, e
suas imbricações nas relações de gênero e saúde. Judith Butler procura desfazer
concepções da normatividade, sobretudo ao nível da sexualidade e do gênero. Ela
problematiza que as normas são aquilo que orientam os sujeitos e os guiam na interação com o outro, mas também a forma pela qual o sujeito é reconhecido como
humano, codificando nesse processo complexas operações de poder.
Desse modo, ancorando-se na citação de Simone de Beauvoir (1970, p. 285) —
“não se nasce mulher: torna-se uma” —, propõe-se desfazer a norma, para desfazer
o conceito de gênero, e considerar as relações de gênero a partir do desejo e das
identidades. Butler (2002) acredita que o “tornar-se” é o veículo de transformação
e de construção para o gênero. Para a autora, fazer-se justiça ao próprio sujeito é
percebê-lo como humano antes do seu gênero e vê-lo para além da sua sexualidade, da sua genitália.
A discussão envolvendo gênero e feminismo que se constituiu nesta experiência,
em diálogo com a Educação Popular em saúde, nos aproximou do que Claudia Korol nomeia de feminismo popular. A autora, em seus escritos que nascem de experiências no contexto de movimentos populares latino-americanos, referenda uma
perspectiva feminista que nasce das lutas cotidianas e comunitárias, campesinas,
que se fazem resistência e rebeldia na proposição de enfrentar a violência do capitalismo colonial e patriarcal. Em suas palavras:

Los feminismos populares marchan muchas veces en la misma dirección que otras corrientes del feminismo, nacidas y crecidas
en distintas geografías. El diálogo no jerárquico es parte de la
propuesta feminista. Por eso, al relacionarnos con otras corrientes, esperamos que nuestras experiencias se enriquezcan
en el inter-cambio, y al mismo tiempo puedan aportar a ellas.
Nuestro feminismo no reconoce las fronteras coloniales que
separan a nuestros pueblos ni a nuestros cuerpos. Identificar
el territorio en el que crecemos como colectivas rebeldes no
implica desconocer los muchos esfuerzos por cambiar al mundo que nacen en otros espacios y territorios.

Es simplemente
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sabernos atravesadas por esta geografía en la que pensamos
y actuamos, por su historia, por las huellas con las que nos
encontramos, por las heridas, las esperanzas, los modos de

organizarnos, y las muchas posibilidades de creación que inventamos

(KOROL; CASTRO, 2016, p. 160).

As ideias de Korol, nos ajudam a ancorar saberes e acúmulos dos movimentos populares de mulheres camponesas, indígenas e quilombolas, que vêm denunciando ameaças e anunciando potências criadoras de vida. Aqui lembramos um movimento presente em territórios que o Curso envolveu: o Movimento de Mulheres
em Defesa da Agroecologia que vem trazendo luzes sobre o processo de produção
agroecológica como uma estratégia viável de construção do Bem Viver. Este tem
incorporado, além das dimensões econômicas e sociais, a dimensão do sagrado,
dos cuidados com a natureza e as cosmovisões tradicionais.
Por fim, seguimos nos inquietando sobre a necessidade de seguir discutindo essas relações em espaços diversos e considerando a potência desta experiência ao
incluir em sua base curricular, de modo articulado com a Educação Popular e a
promoção da equidade em saúde, o debate de gênero, saúde e agroecologia. Nessa
perspectiva o Curso também oportunizou a problematização da temática gênero
com as transexualidades, sempre em diálogo com a Educação Popular.

5.2 GÊNERO, TRANSEXUALIDADE E SAÚDE

Para compreender as questões de gênero, transexualidade e saúde, no tempo-escola do Curso tivemos a contribuição de Kaio Lemos (Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab), que possibilitou um diálogo
horizontal, verossímil e plural, a partir de sua experiência, mobilizações e aprofundamentos sobre o tema em questão. A narrativa de Lemos, homem trans, articulou
questões delineadas de forma simples de forma profunda, a partir das complexibilidades deste tópico, e nos provocou a pensar nas iniquidades de gênero e na
importância que tem a política de saúde integral das populações LGBTQIAP+:

Nosso país não nos traz garantias de segurança. E quando
essa mulher é negra ou trans, quando ela vivencia essas outras
realidades? Sou homem trans. Como uma pessoa trans, como
transgênero, sou presidente da Sociedade Trans do Ceará.
Gerenciei o primeiro abrigo trans do Brasil. Ano passado...
[ri] ― dei risada porque estamos no país que mais mata pessoas trans. É uma ousadia criar um abrigo para pessoas trans!
A gente viver no Ceará, famoso pela morte da Dandara, e
criarmos um abrigo trans, sem recursos públicos e totalmente voltado para o ato da solidariedade. Esse abrigo chegou a
acolher 21 pessoas trans. Infelizmente o abrigo foi desativado
ano passado, porque viver de doações não é fácil. O abrigo
tinha o objetivo de amparar pessoas por questões que não eram

só financeiras nem só familiares, mas inclusive a solidão

― que
a solidão é um fato que causa o suicídio no nosso país. Mas o
que mais me chamou atenção é que ela trouxe um leque grande,
diverso, pra entender as mulheres do campo. Ela trouxe o processo de intersetorialidade, com diversos eixos que perseguem
essas mulheres. Quero trazer isso da saúde dos corpos trans
(LEMOS apud FIOCRUZ-CE, 2019).
A compreensão de corpos trans, em transição, e das subversões das normas por
eles expostas, nos faz retomar as construções das reflexões que ainda não foram
superadas, e das fragilidades da produção do conhecimento que se tem de vidas
trans. Lemos nos ensina, referido por Beauvoir (1970) e por Maia (2019):

Ao falar disso, estamos falando de diversas transições ― é
importante entender o corpo trans, pra entender saúde e as
vulnerabilidades. O corpo trans está constantemente em processo, de construção e de desconstrução ― a medicina, a sociedade precisam entender isso, os postos de saúde. Recentemente foi feita uma cartilha (vou deixar aqui) sobre a saúde dos
homens trans ― mas foi pro Ministério da Saúde, que reprovou
a cartilha. Essa cartilha fala sobre homens trans, reprodução,
o afeto, doenças ― e o Ministério da Saúde tirou do ar. Esse
ano a cartilha voltou, mas sem as imagens ― por conta deles
acharem “exóticas”. Então é preciso desconstruir o que sabemos acerca do corpo feminino e masculino, senão não tem como
ter saúde trans. O corpo trans vai subverter as normas de
gênero. E esse homem e mulher só o são pela genitália ― essa
verdade causa problemas não só à saúde física, mas mental.
Desconstruir esses processos culturais é de subversão à essa
norma imposta como verdadeira, absoluta, que vem do patriarcado, do machismo. É o machismo que vai dizer o que é ser homem
ou mulher de verdade! O próprio machismo faz um processo de
violência contra os homens, ao dizer qual é o “mais” ou “menos”
homem. Ao subverter essa norma, nasce a transição: ao entender que corpo mulher e homem são construções, como vamos
aprender com a Beauvoir ― a gente torna-se mulher, torna-se
homem, não se “nasce”. E ao falar de transição, estamos falando de processos transitórios, que estão subvertendo essa
norma. Esses processos vão causar modificações (LEMOS
apud FIOCRUZ-CE, 2019).

A educadora Said também problematizou a estrutura binária e linear que vivemos,
homem e mulher que, em seu dizer, têm a ver com a noção de corpo/território,
ancestralidades e culturas, ou território/corpo e corpo/território, como nos relata:
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[...] é pensar a relação corpo/território. Não posso pensar no
território sem pensar no meu corpo, porque ele é território!
E assim como a gente quer o território livre, os corpos das

mulheres também querem que o seu território não seja invadido.

Nisso, apontar quem é o inimigo. A gente não pode se acomodar
ou se resignar com o que o sistema de capital diz que a gente é ― ele diz que a gente é o mercado. Já em 2008, o Banco
Mundial dizia que o mercado são as mulheres ― e isso hoje se
consolida. [...] E lembrei dos Povos Indígenas. Pajé Barbosa é
da etnia Pitaguary. Eu chamei a reunião das mulheres e, de repente, ele senta. Ele, a coisa mais fofinha. Eu fiquei na minha. Aí
ele disse: Eu quero participar dessa reunião. Ele disse: estou
à vontade, porque sou homem e sou mulher! Eu trago no meu
corpo as mulheres e as mulheres estão acima da minha cabeça.
Aí eu fui pesquisar: nas tribos norteamericanas, não existia
essa diferença. As mulheres eram mulheres porque tinham
sentimento de mulheres e os homens porque tinham sentimento
de homem.

Não achavam que ninguém era superior. E eu comecei
a ver que eles não têm discriminalização no campo da homossexualidade. Conheço trans, homossexuais mulheres, homens.
Não tem chacota, nada disso ― o que me impressionou demais,
porque no nosso meio não é assim. É outra lógica! A coisa da
ancestralidade, do cuidado ― a gente tem que aprender (SAID
apud FIOCRUZ-CE, 2019).
Na constituição de 1988, a saúde é compreendida de forma ampla, em que o acesso
das pessoas e coletividades aos bens e serviços públicos oferecidos pelas políticas
sociais são universais. A saúde é uma conquista do povo brasileiro, representa o
compromisso e a responsabilidade do Estado com o bem-estar da população (BRASIL, 1988, art. 194).

A Política LGBT tem como marca o reconhecimento dos efeitos
da discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença
da população LGBT. Suas diretrizes e seus objetivos estão,
portanto, voltados para mudanças na determinação social da
saúde, com vistas à redução das desigualdades relacionadas à
saúde destes grupos sociais (BRASIL, 2013, p. 8).

Lemos aprofundou essas reflexões e nos ajudou a perceber os desafios do SUS na
implementação da política LGBTQIAP+:

Porque daqui a pouco quando formos discutir serviços ginecológicos, vamos dizer que são para as mulheres. Aí de repente
tem um homem no meio de 100 mulheres ― e ele é convidado a

sair (digo isso falando dos postos de saúde).

Trans é quem sai

de um corpo para o outro; as sisgêneros são as que não mudam
os corpos.

Pra falar de saúde temos que entender essa situação. A gente precisa entender esses processos. Outro é o processo binário: homem/mulher. Quem são esses homens? Quem
são essas mulheres? Homens e mulheres sisgêneros! A Maternidade Escola, por exemplo, ela é para as mulheres. Mas e para
os homens trans que engravidam? A própria questão do câncer,
que os homens têm, de mama, mas o machismo não deixa aparecer os dados de que isso é um fato. A Maternidade concentra
serviços direcionados às mulheres cis — e de repente tem um
cara barbudo na fila. A situação é muito inconveniente! A equipe
médica que fez minha cirurgia foi estudar ― mas separou uma
enfermaria só para mim! No Sus que tem carência!... Tudo isso
foi pensado naquele território (MEAC – Maternidade Escola
Assis Chateaubriand), porque ele não foi pensado para nós! E
no hospital, que atende mulheres, elas ficavam se perguntando
se era um homem mesmo! E a situação das mulheres trans é pior
ainda! Nós somos vidas teimosas, porque persistimos em querer
viver com a vida que não foi feita para nós! Esse modelo normativo binário, ele é mais conhecido como fêmea e macho. O machismo é tão grande que ensinou o que é fêmea e macho. E isso
está ligado ao biológico. Foi ensinado que fêmea tem vagina e
macho tem pênis. Quando nascemos, já se vem com essa expressão: é fêmea! É macho! Vocês já nasceram todos cirurgiados,
a vida de vocês já foi toda talhada a partir da genitália! Viver
numa sociedade que não te vê como ser total, mas como uma vagina, um pênis, é muito pesado! Vamos desconstruir isso! Vamos
parar de crer que ser mulher é ter vagina ― e ser homem é ter
pênis! CISHETERONORMATIVIDADE. Cis = o contrário de
TRANS. Transgênero, eu e Neta [presente na sala]. Vocês são
CIS. Hétero está relacionado à heterossexualidade = relação
afetivo-sexual entre homens e mulheres, diferente da homossexualidade entre dois homens e duas mulheres (LEMOS apud
FIOCRUZ-CE, 2019).
Aprendendo com as experiências trazidas para o tempo-escola do Curso, podemos inferir que as identidades são construções sociais, psicológicas, sociológicas e
culturais — e que não há uma perspectiva binária de identidades de gênero. Essa
compreensão aponta para a necessidade de produção de conhecimentos que considerem, incluam e visibilizem identidades de gênero, numa perspectiva não binária
que permitam aos profissionais de saúde, de educação e de outros campos aceitar
essas múltiplas escolhas.
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Sou estudante de Pedagogia e trabalho no Esplar. Na sexualidade temos 4 possibilidades; fora disso temos outras milhares
de sexualidades segundo Judith Butler, assim como bigênero,
agênero etc. Estamos falando de visão binária. Temos dois
sexos: pênis e vagina, e tem quem tem os dois. E são partes que
às vezes não se articulam. Posso dizer enquanto mulher trans,
porque só posso falar por mim. O demsexual vai ver você como
ser humano. Tem demsexual que vai se relacionar no final da
vida, porque o laço afetivo tem que existir (NETA apud FIOCRUZ-CE, 2019).
O relato de Neta nos remete à violência quanto à falta de compreensão e ao etiquetamento dos corpos nessa perspectiva binária, desconstruindo-os, e invisibilizando os corpos múltiplos que seguem em luta pelo reconhecimento dos corpos que
carregam outras possibilidades de existir. As reflexões incluem também os elementos da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), construção das relações sociais a
partir da ideia de raça e gênero, através da dominação colonial, eurocêntrico, e que
permanecem nos corpos negros, indígenas e das mulheres:

Isso que a Neta falou chama-se pluralidade. Não é coisa de
extraterrestre, não é esquisitice, é pluralidade ― é o que
nossa sociedade não permitiu viver. O que ela permite viver é
só esse modelo aí: a mulher e o homem cis, a mulher e o homem
heterossexual vivendo o processo normativo. Aqui estamos
dialogando para desconstruir essa palavra ― e deixar viver as
demais práticas e experiências de outros seres, pra não deixar
imperar um único modelo de mulher e/ou de homem! Existem
vários modelos! Se a gente não entender isso, vão dizer: você
não existe! Isso é piada! Vivemos isso ainda. É possível transitar
em sua identidade de gênero? Eles não estão em espaço nenhum,
esses corpos estão longe de ter uma vida saudável ― linearidade. Isso vai gerar crise social! Por que esses corpos estão
fora? Isso gera uma crise. A gente compreende que existe uma
estrutura ― CISHETERONORMATIVA. Ela não vai permitir
que estruturas subalternizadas tenham acesso a uma saúde digna. Esse não-lugar, esse não pertencimento ― alguém ninguém,
as pessoas trans, que estão fora da normatividade. Por que
não externalização? Qualquer diferença é considerada fora
do “normal”. Isso é a medicina que vai fazer o cálculo para dizer
qual o corpo saudável, perfeito, natural ― a religião também,
principalmente do colonizador. Isso é um processo de natureza
biológica ― de novo desconstruir a identidade que está construída na natureza genitália. E o caso das mulheres que perdem
a mama? Como se ter pênis ou seio fosse o determinante da

identidade de gênero! Isso é colonização, é um processo colonial

(LEMOS apud FIOCRUZ-CE, 2019, grifos do autor)!

Uma entrevista publicada pela Revista Online Estudos Feministas nos provoca a
pensar em relações de heteronormatividade no sentido de pensar corpos de vidas,
nos quais são corpos que não considerados “vidas” — assim, configuram-se como
corpo com seus direitos negados (LEMOS apud FIOCRUZ-CE, 2019). É o que nos
relata Lemos sobre a saúde transgênero na experiência do uso de um equipamento
hospitalar público de Fortaleza, em que problematiza e propõe saídas, transformações e garantia de implementação das políticas em saúde LGBTQIAP+:

Precisamos descolonizar o que c hegou aqui! Porque nossa
mente é colonizada pelo macho branco e opressor, que vai dizer
que ela não é mulher e ele não é homem! O homem tem prática
machista de ficar medindo pênis. Aquele mictório é um processo
colonizador de ficar vigiando se seu pênis está no padrão ou
não.

Então tem essa doença que está na nossa cabeça que não
permite ver a diversidade. Se você não desconstruir seu olhar,
ele vai ser preconceituoso, transfóbico! Isso é um processo
que vai causar 3 situações: 1. existe uma estrutura normativa
regendo os sistemas simbólicos, quem é e quem não é; 2. existem
outras estruturas para além dessa que rege, que é dominante
― e que cria seus mecanismos de vivência e prática discursiva
(no momento em que se começa a desconstruir isso, vão ver
que não são corpos alienígenas, mas diversos; a gente precisa
entender que o corpo de uma mulher não é o corpo de todas
as mulheres;

3. e como essas estruturas se relacionam. Aí, o
que chamo de: nós somos vidas teimosas! Porque elas insistem
em viver em uma sociedade que não aceita o diferente! Porque
ao falar de corpo de mulher, você está falando de todo um
contexto social, não de uma vagina. É daquilo que Lourdes
falou: de uma luta, de uma situação, de uma estrutura de pertencimento. Eu nunca fui mulher nesse sentido, porque nunca
vivi a estrutura social de uma mulher, assim como as mulheres
trans nunca foram homens, porque nunca viveram estrutura
social do homem. Eu trouxe tudo isso pra gente pensar ― e um
desafio pra todos nós, pra desconstruir esse modelo CISHETERONORMATIVO, do que é ser homem e ser mulher, senão
a gente não vai entender o que é ser humano! Será que é toda
mulher que tem acesso ao Hospital da Mulher? A gente coloca
questões pra ver que estamos num modelo colonial ― e vamos
pensar na garantia de saúde para as pessoas trans, a partir
desses conceitos todos (LEMOS apud FIOCRUZ-CE, 2019)!
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As implicações vividas no tempo-escola no que diz respeito a essa questão nos permitiram rever nossos pré-conceitos, os padrões e estereótipos que muitas vezes
reforçamos, e nos chamaram para a urgência de implantação de políticas públicas
que incluam esses corpos/territórios, esses sujeitos/as/es.
Ao mesmo tempo, nos permitiram ampliar os olhares sobre a estrutura cishetonormativa que âncora a sociedade: nos fizeram pensar gênero como variável fluída, diversa, em transformação — e que pode mudar de acordo com o contexto,
territórios e seus tempos.
Como aprendizados seguimos nos instigando, confluindo nossos olhares binários
sobre as identidades de gênero — e aqui nasce o convite a libertarmo-nos do pensamento conservador das relações heteronormativas, emancipar os pensamentos
sobre as questões gênero e transexualidades, e construir outras perspectivas que
acolham múltiplas formas de existir. Desse modo, talvez possamos contribuir para
a construção de processos emancipatórios de sujeitos/as/es, para construir mundos possíveis de se viver, em territórios saudáveis com suas complexidades, junto
com as relações promotoras de vida e novas existencialidades.
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Agroecologia
E CONVIVÊNCIA
COM O SEMIÁRIDO:

olhares
possíveis
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O

Semiárido brasileiro se caracteriza por ter um período de estiagem de chuvas,
onde chove em média 200 a 800mm, chuvas estas concentradas em alguns meses
por ano e com certa distribuição irregular. No Brasil, o Semiárido é o mais chuvoso,
ainda. O Estado do Ceará possui, em toda sua territorialidade, condições, clima e
bioma da região semiárida:

A região cobre pouco mais de 18% do território nacional e
53% do Nordeste, além de mais de 17% do Norte de Minas
Gerais, abrangendo um total de 1.135 municípios, com um
contingente de mais de 22 milhões de habitantes. No entanto,
ainda é apresentada na mídia como um lugar da fome, da miséria,
da incapacidade e da inviabilidade, tudo reforçado pela ideia
equivocada de que é a natureza que gera essa condição. E é
nesse contexto que a Convivência surge como um enfoque que
permite também expandir o olhar, revelando uma região viva e
de imensa riqueza e diversidade, que se expressa em pelo menos
160 diferentes microclimas, com enorme capacidade de resiliência, e também em povos (vaqueiros, quilombolas, indígenas,
comunidades de fundo de pasto, gerazeiros, extrativistas, povos
de terreiro, agricultores familiares) que cultivam, criam, extraem, cantam, dançam, observam a natureza e produzem conhecimento (ANA [ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA], 2014, p. 22).
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O Semiárido que queremos destacar compõe uma realidade dinâmica, potente e
criativa, com modos de vida cuja compreensão perpassa diversos olhares. Historicamente, os grandes veículos de comunicação têm disseminado uma imagem destes territórios como lugares incompatíveis com a vida. Morte e vida. Vida e Morte.
Aqui, não como um ciclo vital de nossas existências, mas de um lugar sem possibilidade de vida. Porém, a Convivência com o Semiárido nos tem mostrado outras possibilidades. Outras lentes precisam ser geradas para que possamos compreender
que o Semiárido é vida pulsante, que ele é rico em vida.
No tempo-escola, a educadora Cristina Nascimento, representante do Fórum Cearense Pela Vida no Semiárido e da instituição Centro de Estudos do Trabalho e
de Assessoria ao Trabalhador e à trabalhadora (CETRA), nos provocou a desconstruir/reconstruir nossos olhares para a região semiárida.

O Semiárido, cuja representação é a da carcaça, da caveira
do boi, é também disputado pelo agronegócio, porque ele gera
riqueza, gera poder político ― e nessa última eleição a gente
pôde ver isso. Então, olhar o território do Semiárido é olhar
com várias lentes ― a nossa é a da Agroecologia, já a do
agronegócio é a da exploração para um grupo, para um segmento, independente de gerar morte de pessoas ou do ambiente.
Olhar com a lente do agronegócio é olhar a água como mercadoria. Sob a lente do agronegócio, nossa semente não serve,
nossa gente não tem capacidade de sobreviver do seu trabalho,
não tem conhecimento. E aí o se considerar analfabeto é desconsiderar o nosso saber como conhecimento. E olhar para as
mulheres, negros, índios desse lugar vira um olhar que gera
morte. Esse o olhar do agronegócio. E historicamente há um
processo de resistência, sob a lente da Convivência com o Semiárido. A gente olhou a terra como forma da gente produzir
alimento e autonomia, por isso a necessidade da Reforma Agrária. E sob o olhar da Agroecologia, a gente vai ver esse lugar
como de riqueza, de beleza, de saber dos homens e mulheres
pra transformar seu lugar e seu territórios. A Agroecologia
tem como princípio reconhecer esses sujeitos como sujeitos de
saber.

Não se faz Agroecologia sem terra, sem acesso à água e
sem acesso às sementes (crioulas) (NASCIMENTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
O território Semiárido passa por definições, por vezes, tecnicistas, como as caracterizações de clima, solo, vegetação, questões hídricas, reduzindo suas complexibilidades de existências, culturas e modos de vida. Alessandro Nunes, da Cáritas
Regional Ceará, referenciou no tempo-escola:

O Semiárido é uma região de muitas contradições ― ligadas às

questões físicas, ambientais.

Mas do ponto de vista social, há
coisas que saltam aos olhos: o olhar da seca como vilã e, por
outra, um Semiárido pujante, com irrigação, que é o agronegócio. Existem outras formas de conviver com o Semiárido, em
que a seca não vai mais ser um problema (NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
Quando a gente olha para o Semiárido com esses dois olhares
― Semiárido que é grande e abrange 11% do território nacional e em termos de mundo ocupa 33% das terras semiáridas
do mundo ―, a gente tem um território enorme. E apenas 4%
dele pode ser irrigado. Existe limitação para essa irrigação,
por conta da limitação de solo (porque ele é raso, pedregoso).
Então, por onde a gente pode de fato construir outra perspectiva, que não seja só a da irrigação? Aí a gente começa, a partir
do aprendizado com agricultores e agricultoras, a pensar que
há outras formas de Convivência com o Semiárido/CSA, que a
seca não vai ser mais um problema. A partir dessas experimentações desses/as agricultores/as, se percebe que é possível
conviver e com dignidade (NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b;
DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE, 2019a).
Ainda com referência à produção do tempo-escola, Cristina Nascimento traz à cena
várias dimensões que destacam a complexidade que envolve o imaginário, simbologias e estereótipos em relação ao Semiárido. Uma dessas dimensões diz respeito
aos diálogos entre Agroecologia e Convivência com o Semiárido, que apontam possibilidades de perceber a criatividade pulsante das vidas resistentes do mesmo,
mostrando que é possível garantir soberania alimentar, saúde, proteção à biodiversidade em nossos territórios, valorizando a cultura alimentar, a partir de políticas
públicas de acesso à água e produção de alimento.
Nascimento (apud FIOCRUZ-CE, 2019b) trouxe importantes reflexões sobre as relações de exploração capitalista expressas no agronegócio e sobre as manipulações
políticas com o objetivo de manter a exclusão e as iniquidades. Também desvela a
necessidade de fazer uma disputa da narrativa a partir da perspectiva agroecológica, e de Convivência. A Articulação Nacional de Agroecologia vem refletindo sobre
a Convivência com o Semiárido, como ela ressalta:

O mais importante quando se discute a seca é o aprendizado na
discussão da Convivência com o Semiárido. Esse é um conceito
recentemente reconhecido pelo Estado, que tem um reforço
muito grande através do Programa Um Milhão de Cisternas
(P1MC). A cisterna de 16 mil litros, que armazena água para
consumo humano, é uma estratégia para garantir o acesso mínimo à água, direito que sofre com o aproveitamento político a
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fim de beneficiar o abastecimento por pipas d’agua, por exemplo.

Há um confronto, em algumas regiões, do agronegócio com
povos tradicionais no acesso à água (ANA, 2014, p. 110).

Cristina pontua ainda sobre os entrelaçamentos dos temas e sobre a necessidade
de ampliação dos olhares sobre a Agroecologia em contraposição ao agronegócio:

Os temas aqui têm um entrelace muito grande. [...] Estamos
falando de um lugar, de um recorte do Brasil, assim como as
várias regiões têm. [...] E pra falar de Agroecologia, pra nós,
estamos falando numa perspectiva de olhar, propor e de viver
sobre esse lugar [...]. Agroecologia também: ela tem várias formas! E se opõe à perspectiva do agronegócio (NASCIMENTO
apud FIOCRUZ-CE, 2019b)!

Enquanto o agronegócio está baseado na geração de lucros, sem preocupações com
a segurança alimentar e nutricional nem com a saúde das pessoas, o que vemos é a
degradação ambiental, processos agrícolas com uso de fertilizantes e agrotóxicos e
uso de sementes transgênicas. Em contraponto, temos a Agroecologia, que mostra
que é viável garantir o direito ao acesso à água, à terra, ao alimento e protegendo
toda biodiversidade. Em nossa narrativa incluímos caracterizações de clima, solo,
vegetação, questões hídricas, entre outras, mas também articulamos outros aspectos, como os modos de vida das famílias agricultoras, indígenas e quilombolas do
Semiárido. Estes, em suas singularidades produzem seus conhecimentos, compartilham experiências, ressignificam seus quintais produtivos agroecológicos, experimentam e intercambiam os saberes e experiências que produzem com outros/
as/es camponesas/es. Desse modo, buscamos amparo nas reflexões produzidas
pela ANA (2014), que afirmam:

[...] na construção de sua trajetória, o reconhecimento e a

valorização do papel das agricultoras e dos agricultores como

sujeitos do processo de construção do conhecimento; a valorização do conhecimento local; a leitura compartilhada da rea-

lidade; o estímulo à experimentação; o estímulo ao intercâmbio

[...] (ANA, 2014, p. 83).

Podemos, então, dizer que, ancorados nas experiências partícipes desse processo
e nos princípios agroecológicos, é possível fortalecer saberes e sabores, criar outros sistemas agroalimentares viáveis e, desse modo, promover inéditos viáveis que
transformam as vidas desses sujeitos/as e sujeites. A proposição da Agroecologia,
em contraposição a um modelo desenvolvimentista, na perspectiva de dar luzes às
experiências de Convivência, de Bem Viver, de Semiárido rico em vida, buscando a
horizontalidade nos processos, a quebra das hierarquias e das monoculturas das
práticas e dos saberes. Cristina, ainda, é quem nos diz:

Agroecologia não é só deixar de produzir sem veneno! E a gente que mora no urbano, a gente escuta sobre o orgânico ― e

eu quero trazer uma experiência.

A nossa produção agroecológica é orgânica, mas nem sempre a produção orgânica é agroecológica. Porque pode não ter Agroecologia sem diversidade
de culturas, de sujeitos, de modos de vida. Porque tem gente
que quer comer banana o ano inteiro, mas a banana tem a época
de dar! E a Agroecologia respeita isso: o tempo da natureza!
E o orgânico pode não respeitar isso. Essa tem sido uma trajetória complexa, em que a gente tem tido que dizer que a gente
quer comer sem veneno, mas nem por isso quer uma monocultura de orgânico! Nesse emaranhado de coisas, nesse olhar, é
que a gente vem construindo essas experiências (NASCIMENTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
Aqui gostaríamos de destacar diálogos importantes entre as concepções trazidas
no tempo-escola acerca da Agroecologia, da Convivência com o Semiárido e a Educação Popular como modos de vida e conhecimentos emancipatórios. Paulo Freire,
em Pedagogia da Esperança (2002), nos ajuda a pensar sobre esse processo de
construção do conhecimento potencializada pelo Curso, no sentido da necessidade
de uma educação libertadora, que nasce de um percurso para chegar na transformação de realidades do povo do Semiárido:

Percorri grande parte do país em viagens em que aprendi realmente muito. Aprendi fazendo parte, ao lado de educadores
e educadoras chilenas, de cursos de formação para quem, nas
bases, nos assentamentos da reforma agrária, trabalharia, com
camponeses e camponesas, a questão fundamental da leitura da
palavra, sempre precedida pela leitura do mundo. A leitura e a
escrita da palavra implicando uma leitura mais crítica do mundo

“ caminho” para “ reescrevê-la”, quer dizer, para transformá-la. Daí a necessária esperança embutida na Pedagogia do
Oprimido. Daí, também, a necessidade, nos trabalhos de alfabetização, numa perspectiva progressista, de uma compreensão da
linguagem e de seu papel antes referido na conquista da cidadania (FREIRE, 2002, p. 22).
como

No tempo-escola pudemos discutir a necessidade dos/as sujeitos/as, sujeites populares se organizarem em seus processos de luta por permanência em seus territórios camponesas, indígenas e quilombolas por meio de grupos, movimentos, redes, fóruns e associações comunitárias, buscando defender e manter suas práticas
e saberes, a partir das leituras críticas de seus mundos. E Nascimento revela que:

Por isso é importante a organização social dentro do território ― e a própria Reforma Agrária! O território, o lugar,
é fundamental para o debate da Agroecologia: quanto mais
resgato as formas de vida local, mas segurança quanto aos
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modos de produção, de troca, de viver nesse lugar!

Muitas

redes de agricultores/as, que trocam experiências, voltam pra
casa, olham para o seu quintal e transformam sua vida!

Além da
experiência individual de cada um, é preciso o encontro, para a
troca. Porque não queremos criar o que o agronegócio faz,
que é o isolamento, o lucro único ― a gente quer é que se
troque, que se compartilhe, que haja processos criativos, onde
se descobre as soluções. É importante o agrônomo, o técnico,
desde que ele não chegue dizendo o que se tem que fazer, mas
que dialogue com quem está no território (NASCIMENTO apud
FIOCRUZ-CE, 2019b).
Na experiência do CETRA e de outras organizações do movimento de Convivência
com o Semiárido vem-se fortalecendo a construção do conhecimento agroecológica com as famílias agricultoras, indígenas, quilombolas, com profissionais de ATER
(Assessoria Técnica de Extensão Rural), dentre outros, tendo como amparo as experiências e princípios da Educação Popular para a construção dos novos olhares
e modos de vida no Semiárido.
Acredita-se que a Agroecologia é ciência, prática e movimento. Essa tríade, possibilita fortalecer um corpo de conhecimentos sistematizados que dialoga com os
saberes, práticas, produção de pensamento e compreensões dos sujeitos/as/es envolvidos/as/es em seus territórios.
Referenciamos a prática que busca garantir a diversidade de produção e modos de
vida que se alinham com a Convivência com o Semiárido em seus territórios, para
as transformações e mundos possíveis. “A agroecologia é uma ciência com paradigmas em construção e vem trazendo para o ensino agrícola a crítica ao tecnicismo
com uma preocupação harmônica com os recursos naturais e a realidade dos pequenos agricultores, originando uma filosofia de vida” (BEM et al., 2016).
Outra dimensão que emerge na discussão sobre os entrelaçamentos acerca da convivência com o Semiárido é a concepção do Bem Viver, originária das tradições e
pautas de lutas dos movimentos sociais indígenas e de comunidades tradicionais,
que se contextualiza em uma concepção de natureza compreendida como um ser
vivo e como sujeito de direitos (ACOSTA, 2016; GUDYNAS, 2019). Por outro lado,
também se integra à ancestralidade relacionada aos processos de cuidados e cura
pela natureza. As plantas, ervas medicinais e seus conhecimentos repassados por
gerações são cultivados em seus territórios, quintais agroecológicos que fazem
parte dos sistemas agroalimentares. Reconhecer esse lugar de cura e cuidado, muitas vezes invisibilizado, é reconhecer a cultura dos povos originários e sua larga
experiência de Convivência com o território.

Boff (2009) refere-se a essa concepção lembrando que ela se vincula a ética do suficiente para toda a comunidade/território, e não apenas para a pessoa. Supõe uma
visão holística e integradora da humanidade em convivência com a comunidade
terrena que inclui o ar, a água, o solo, as montanhas, as árvores e os animais em

comunhão com Pachamama (a Terra), com as energias do universo.

Desse modo, uma das lentes possíveis na produção de diálogos entre Agroecologia,
Convivência com o Semiárido, Educação Popular e o Bem Viver é a de conectar-se
com a luta dos povos e comunidades tradicionais, pela preservação e conservação
da biodiversidade, defesa de seus territórios, por justiça ambiental.

Soraya Vanini Tupinambá, em atividade do tempo-escola, destacou que “a Agroecologia cumpre um papel fundamental, porque reconhece a sociodiversidade, as
populações com os manejos das águas. E precisamos aprofundar o conceito de território, de Agroecologia, a própria Convivência com o Semiárido precisa ser melhor
compreendida” (FIOCRUZ-CE, 2019b).
Ivanilde Damasceno destaca a importância do diálogo entre o saber das vivências
locais e o saber acadêmico —e complementa:

Agroecologia é a transformação do seu lugar e território, das
relações entre sujeitos de saberes, diversidades, respeito à
geração, gênero, raça, etnia de tantos outros, como os povos
das águas, do campo e da cidade. Agroecologia é intercâmbio,
é conhecimento partilhado e vivido, é reforma agrária, é resistência, humanização e respeito à biodiversidade (apud FIOCRUZ-CE, 2019a).

As várias lentes lançadas no Curso sobre territorialidade e Agroecologia se articulam na luta pelo acesso à terra e o acesso à água — e também foram possíveis de
ser mobilizados diálogos sobre os processos demarcatórios dos territórios indígenas, quilombolas, e sobre o direito à pesca artesanal.
Fica evidente que camponeses/as, indígenas, povos e comunidades tradicionais,
pescadores/as, quilombolas, organizações e movimentos sociais fortalecem, por
meio da Agroecologia e da Convivência com o Semiárido, a resistência e lutas pelas pressões oriundas da ocupação dos territórios pelo agronegócio, pelos grandes
empreendimentos turísticos, carcinicultura, eólicas, dentre outros que invadem e
violam os direitos dos sujeitos nos territórios. E ao resistir/existir, esses sujeitos/
as/es provocam questões críticas e desafiam-nos para a afirmação de um modelo de desenvolvimento que cuida da terra, das águas, alimenta, promove saúde e
emancipa os povos:

Se a gente olha [o Programa] 1 Terra e 2 Águas, isso é uma
revolução que acontece no Semiárido! Se a gente tivesse um
milhão de famílias no Semiárido com água para beber e para produzir, imagina! Aí veio o golpe ― e isso parou. Hoje temos mais
de 200 mil famílias com essas experiências, imagine 1 milhão!
[...]. Porque quando a gente junta os agricultores, se produz
saber! E o que se tem gerado no Semiárido, além disso tudo?
Nós temos um vazio. Nós temos que nos debruçar muito sobre
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o que nos trouxe até aqui. Isso inclui nossos erros, nossos
equívocos, como tratamos o agronegócio.

Houve um empodera-

― ao tempo em que houve recursos para
a Convivência com o Semiárido, a Agroecologia, houve fortalecimento do agronegócio. É possível essa convivência (NASCIMENTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b)?!
mento desse segmento

Ivanilde Damasceno lembra as contribuições trazidas por Raimundo Nonato do
CPP, durante o tempo-escola:

Educação Popular está na história de vida e nas vivências dos
povos, nas experiências dos pescadores e pescadoras, na questão da água, dos mares, da pesca e do alimento. Trazendo viva a
terra e a água, essas populações são exemplos de sobrevivência e merecedoras de uma qualidade de vida em igualdade, fraternidade e liberdade. A gente tem que conhecer e estranhar
quando não houver a presença dos/as pescadores/as no meio
da Agroecologia! É isso. Vamos aprender com os pescadores
e pescadoras a pisar na água — quem pisa na água não deixa
rastro! A gente está num momento de não deixar rastro! E citar o que a gente faz! Nossa escrita subversiva: agroecologia,
economia solidária, educação popular não são distintas! E não
deixam rastro (NONATO apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Estar alerta sobre a relação terra e mar e Agroecologia é perceber que pescadores
e pescadoras artesanais de comunidades tradicionais vêm sofrendo diversos impactos negativos que violam seus direitos, sendo que a pesca artesanal tem baixo
impacto ambiental, garante a sustentabilidade dos ecossistemas pesqueiros, fortalece a cultura do povo litorâneo, vem se contrapondo ao movimento desenvolvimentista.
Soraya Vanini Tupinambá, ainda, reforça a importância da aproximação das lutas
por Agroecologia com os/as pecadores/as artesanais:

Nessa experiência toda de pesca artesanal, territorialidade,
Agroecologia, outros modos de vida, em 2012 os pescadores
lançaram um Projeto de Lei. Porque: o que é o território
pesqueiro? Se o território, terras e águas, não for garantido, não tem pescado! Quando se vai pra Beira Mar e se come
camarão da carcinicultura, se come sangue, porque elas fazem
uma desgraceira! [...] Porque se a gente não conhece e não
dialoga, a gente não pode dar a mão! A gente tem que conhecer
e estranhar quando não houver a presença dos/as pescadores/
as no meio da agroecologia (TUPINAMBÁ apud FIOCRUZ-CE,
2019b)!

Os territórios pesqueiros e suas vidas, dentre tantas ameaças e ataques, sofrem
com a aquicultura empresarial — que retira os recursos pesqueiros indiscriminadamente — e os grandes projetos desenvolvimentistas que expropriam as comunidades tradicionais, o que tem favorecido diversos crimes ambientais. Por isso, fortalecer a luta da pesca artesanal é também defender a Agroecologia, a convivência
com território pesqueiro. Nonato nos traz um elemento importante sobre Vida e
Mito, sobre defender o território a partir das relações coletivas, sobre as construções das simbologias potentes do imaginário dos Povos das Águas:

No Jaguaribe tem a história da Pedra do Menino que Chora ―
e nessa pedra, os pescadores costumam não pescar lá. Isso é
um acordo! E o que tem a ver com o pescado? É onde o peixe
se reproduz ― então tem uma relação entre a vida e o mito! E
o mito é importante, isso é construído na coletividade, é acordo! Essa foi uma das formas que se encontrou para superar as
questões da pesca industrial. Porque o rio é uma rua! E isso
tem a ver com Agroecologia, com modos de vida, com saúde coletiva! Porque a gente não produz peixe ― quem produz peixe é
a indústria. O que os pescadores fazem é convivência, é saber
das estrelas, passa pelos coqueiros ― há uma rede, e é preciso
compreender essa rede (NONATO apud FIOCRUZ-CE, 2019b)!

O tempo-escola possibilitou, através das rodas de diálogos das experiências trazidas pelos educadores e educandos, refletir sobre os desafios encontrados pelas
comunidades e povos que resistem em seus territórios, esses sujeitos que afirmam
suas lutas, resistências, mas também a proposição no desejo de construir uma sociedade livre de violências contra as mulheres do campo, indígenas e negras. As
reflexões construídas em momentos de sistematização com o coletivo de Coordenação expressam os conflitos gerados pelo agronegócio nos territórios e aclaram a
necessidade de conjugar ação-reflexão–ação:

Obtendo esse marco histórico criado pela linha (ou trilha) do
tempo e das rodas de conversa, percebemos os conflitos pelo
acesso à água, à terra, à permanência de atores e atrizes no
seu território, devido às diversas desapropriações e concentração da riqueza pelo agronegócio e/ou mesmo desvalorização
da agricultura familiar. De fato, a construção do processo da
transição agroecológica é desafiante, visto que somente leituras de textos não são suficientes como proposição de estudo:

é importante também vivenciar o intercâmbio de experiências que
permita outros olhares de saberes pela própria experiência de
quem a pratica

(DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Outro debate levantado neste rico processo foi sobre a defesa das sementes crioulas ou sementes da vida, como são conhecidas no Semiárido —cuidadas e conservadas que são por agricultores/as familiares, indígenas, quilombolas e povos
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e comunidades tradicionais. As sementes carregam um rico material genético do
território: semente é sabor, textura, conhecimento e ancestralidade, é corpo/território. As casas/bancos de sementes são uma importante estratégia das famílias
agricultoras, uma vez que são selecionadas as melhores sementes para a próxima
plantação, essas que já estão adaptadas e resilientes ao território — e que mesmo passando por muitas dificuldades, como falta de água ou solo enfraquecido,
conseguem guardar seu patrimônio genético e germinar no inverno. São portas de
entrada para o processo de transição agroecológica das famílias.
A Agroecologia expressa nessa experiência sua perspectiva emancipatória, em
diálogo com as lutas pela equidade de gênero, pelos direitos à terra, à água, à libertação do povo, à soberania alimentar e nutricional. “Nesse sentido, a luta dos
movimentos e organizações que constituem o campo da Agroecologia deve compreender a disputa do modelo de desenvolvimento [...], tendo acesso ao conjunto
de direitos que promovam sua autonomia e emancipação” (ANA, 2014, p. 122).
As mulheres, por sua vez, têm papel fundamental na Agroecologia. São guardiãs
dos territórios, dos manejos agroecológicos, da sabedoria e da resistência. Essas
mulheres têm se fortalecido nos processos de auto-organização e atuado em diversas frentes, reforçando que a Agroecologia e Saúde estão conectadas com um
modelo de uma vida sem violência, pautado pelo respeito e pela igualdade.
A garantia de direitos e a plena participação na vida política e social das mulheres
em seus territórios, assim como a garantia do acesso à terra, à água, às sementes
e às condições de produção e comercialização com liberdade e autonomia para as
mulheres, vem sendo uma dos grandes potências da promoção da Agroecologia.
Luana Florentino, no tempo-escola, nos lembra:

[...] é só para dizer da importância de trazer a referência das
mulheres, porque em todas as aldeias as mulheres têm tomado à
frente, como quando a gente trouxe a Cacique Pequena hoje de
manhã. A gente precisa valorizar isso ― de hoje ter posto de
saúde e escola na aldeia. A gente trazia a importância de entender a política pública para a mulher como caminho de crescimento e da saúde. A gente vai ver conquistas das mulheres, a partir
de rodas de conversa, atuando no sertão, na cidade, no litoral
― e quando a gente vai dar formação, a gente procura conhecer e entender essas mulheres e sua territorialidade. Por que
se a gente entra num território e debate e levanta questões de

gênero, a gente vai ver que muitas vezes elas precisam camuflar
os momentos de organização para poderem se encontrar, com
reza, dizendo que é encontro de esposas.

E também lembrar que

as mulheres são ainda o foco principal da violência de gênero

(FLORENTINO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

O Curso nos apontou o quão é urgente dialogar com a sociedade sobre Saúde e
Agroecologia: acredita-se que a promoção da saúde e do Bem Viver passam por

questões essenciais para uma vida plena. Falar de saúde também é falar sobre os
sistemas agroalimentares, modos de produção, impactos ambientais sociais, econômicos, as relações de gênero, de geração — é também dar luzes sobre a saúde
coletiva. Vem somar-se, assim, ao debate, o pesquisador da Fiocruz-CE:

Eu vejo uma palavra muito bonita: chama-se Agroecologia.
Mas essa palavra só pode tornar-se grande se zelar as beiras
de rio, sem desmate, e queimar de modo nenhum! Nós que exploramos o milho popularmente, nós não nos preocupamos em
brocar; depois é a roçadeira; depois é passar o trator. Falo
porque temos duas forças: Saúde e Agroecologia. Não adianta
lutar por saúde sem o alimento, sem água de qualidade. E isso
tem que partir das escolas. E chamar Agroecologia, porque
colocar veneno é poluir o mundo, e água é sangue também
(CARNEIRO apud FIOCRUZ-CE, 2019e).

O diálogo entre Saúde e Agroecologia emergiu no tempo-escola, especialmente a
partir das experiências trazidas dos territórios e desvelando os atravessamentos
das temáticas apresentadas no processo de formação: trazendo reflexões sobre a
saúde coletiva que se articula com o acesso à água, à terra, ao trabalho, à educação,
saneamento e aos territórios do povo do Semiárido, das águas, do campo e das florestas. Compreender que a produção do conhecimento apresentada no Curso veio
fortalecer esses encontros e reflexões foi a que nos conduziu também Vera Dantas:

Das reflexões sobre o cuidado tradicional de mezinheiras, de
matriarcas que trabalham rezas e plantas, Farmácia Viva em
unidades de saúde; formações articulando práticas de cuidado
e Educação Popular; lutas de pescadoras por reconhecimento
das doenças ocupacionais; práticas de trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde; inserção de residências multiprofissionais em Saúde da Família nos territórios; grupos de hipertensos, de mulheres idosas; de mulheres em acampamentos e
assentamentos do MST; questões ligadas ao cuidado com o lixo
e resíduos sólidos poluindo o ambiente que surgiram tanto de
discussões urbanas quanto rurais; arte e saúde mental; enfrentamento à violência nos temas mais voltados à

Convivência

Semiárido, como a estiagem, a falta de acesso à água ou
a estratégias de manutenção desta ou produção do seu reuso,
agricultura familiar, a questão da Agroecologia [...]. A organização comunitária se expressa em diversas experiências e territórios urbanos, rurais, tradicionais; em grupos geracionais e
étnicos (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).
com o

A auto-organização, os processos de resistência e as lutas dos/as/es sujeitos/as/
es em seus territórios vem construindo conhecimento e diálogos de novas existên-
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cias, mas principalmente promovendo transformações para uma vida mais digna
às populações. Cristina nos alerta que é importante fortalecer as coletividades e as
resistências do povo do Semiárido e suas organizações:

A perspectiva do governo é retomar o que parecia superado.
Eu comecei falando da superação de um modelo, com autonomia
das populações. O que existia antes disso era o carro-pipa, a
troca de água por voto ― e a gente precisa ir pra cima! A gente não pode deixar isso ser destruído, como o PAA, o P1MC. E
aí esse retorno do assistencialismo, do clientelismo, é indicado
pelo acabar o CONSEA. A gente precisa fazer essas leituras
e esses enfrentamentos também! A perspectiva da Convivência
com o Semiárido é baseada nos saberes das pessoas, do respeito à natureza! Quando a companheira de Irauçuba falou o
poema, eu brilhei os olhos. Mas a Agroecologia dá respostas
às condições íngremes. Em Bueno, é uma coisa linda! Irauçuba
é essa resposta! E com muito mais rapidez! Que a gente pensava
que só seria possível no cerrado, os Sistemas Agroflorestais/
SAFs. Então tem respostas! O que a gente precisa fazer é
continuar o trabalho com redes, fóruns, organizações ― e
cada vez chegar nas bases! E com aquele mantra mesmo: ninguém solta a mão de ninguém! A gente precisa reforçar o que já
fazia ― e a Convivência com todos os povos nos dá força para
continuar na luta (NASCIMENTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

A Convivência com o Semiárido e a Saúde implicam num processo de participação
plena, na garantia dos direitos, tendo a luta que nutre e impulsiona outros mundos
possíveis, como Ivanilde Damasceno arremata:
é preciso reexistir para ter empoderamento e não desistirmos
das nossas resistências, das nossas lutas.

Temos que ter força
e luta pela organização! Ousar pelo nosso próprio conhecimento de Educação Popular. Como Ray canta: O nordeste
se cansou/ novo clima, novo olhar/ nada de amém pra tudo/
ninguém mais ajoelhar/ abra o olho trabalhador!/ regula este
teu olhar!/ Regula! Regula!/ O nordestino canta e dança/ luta
no campo e na rua […] (DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE,
2019a).

6.1 AGROECOLOGIA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO TRANSFORMANDO
VIDAS
O Curso, em seu tempo-escola, proporcionou uma reflexão importante sobre os
sistemas agroalimentares. Falar de educação emancipatória e de Convivência com
o Semiárido também é pensar e refletir sobre a perspectiva de uma alimentação

saudável, uma alimentação que também seja uma comida de verdade — e de preferência agroecológica. A Agroecologia nos aponta caminhos que contribuem para a
soberania e segurança alimentar e nutricional, contrapondo-se a um sistema agroalimentar global:

Em contraposição aos moldes do sistema agroalimentar hegemônico, a perspectiva de construção de estratégias de mercados e de abastecimento de alimentos na Agroecologia está
pautada na aproximação entre agricultores e consumidores; na
conservação e uso sustentável dos ecossistemas e da agrobiodiversidade; no resgate e valorização da agrobiodiversidade e
da cultura alimentar; e na facilitação e popularização do acesso aos produtos agroecológicos (ANA, 2014, p. 54).

Pensar em processos emancipatórios é construir diálogos sobre a reestruturação
dos sistemas agroalimentares, propondo reflexões a partir de práticas e modos de
vida mais sustentáveis aos bens da natureza, com a produção de alimentos saudáveis em quantidade, qualidade e diversidade, a distribuição justa das riquezas
sociais com base princípios da economia solidária, o estabelecimento de relações
entre campo e cidade mais equilibradas e a preservação da cultura alimentar dos
povos. Daniela, no tempo-escola, no faz refletir sobre os sistemas:

O comer é uma necessidade biológica que sofre influência de
critérios sociais, econômicos, de saúde, culturais, pessoais,
religiosos, entre outros. A vida contemporânea (mundo do
efêmero, do descartável e da pressa) — adaptações rápidas às
novidades que são apresentadas a todo instante. “Homogeneização das práticas alimentares” — as pessoas, influenciadas pela
globalização apresentam hábitos e gostos alimentares muito
semelhantes.

O modo de vivenciar as práticas alimentares no
mundo contemporâneo sugere a ideia de modernidade, praticidade e economia de tempo. A indústria de alimentos pode ser
considerada um dos mais importantes promotores de mudança
nos hábitos alimentares das sociedades e traz consigo aspectos
positivos e negativos para a vida das pessoas.

Prós e contras
dos alimentos industrializados: maior diversificação de alimentos ao alcance da população; baixo custo de alguns produtos
alimentícios; maior tempo de armazenamento de gêneros alimentícios; diminuição na sobrecarga do trabalho doméstico na
cozinha (predominantemente feminino) (ZULIANI apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Vale destacar que o tema é fundamental para que possamos compreender e alertar
sobre o modelo agroalimentar que vem destruindo o planeta e a própria humanidade. Baseado na geração de lucros e em nenhuma preocupação com a saúde e
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segurança alimentar e nutricional das pessoas e nos impactos nocivos à natureza,
vem mostrando o quão insustentável é a manutenção deste sistema. Comer consciente é também ter consciência sobre a defesa dos territórios, da biodiversidade,
é valorizar a cultura alimentar, é promover vida:

A gente sabe que alimentação hoje está reduzida a poucas espécies ― que têm se transformado em commodities. Isso influencia na nossa relação com a comida. A gente fez uma pesquisa na
comunidade de Mulungu que tinha 8 tipos de arroz ― que estão
ligados até com a cultura alimentar desses povos. A gente
precisa trabalhar isso com os jovens. A araruta está quase em
extinção ― e a gente está fazendo um processo pra recuperar
(FERNANDES apud FIOCRUZ-CE, 2019).

A Agroecologia defende a comida de verdade e os saberes e sabores em torno do
alimento, promove uma nova forma de saber-fazer a partir da alimentação, da agricultura familiar agroecológica, das casas/bancos de sementes crioulas dos povos e
comunidades tradicionais. “As sementes crioulas são consideradas parte do patrimônio genético e cultural de diversos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e
camponeses. São fundamentais para a conservação da agrobiodiversidade” (BANDEIRA et al., 2021, p. 68).
Pensar nos sistemas agroalimentares é pensar também a cozinha como um espaço
político e de poder, de disputa, em que circulam a ciência/filosofia dos povos. O alimento de verdade é uma alimentação que tem memória, tem ancestralidade e que
busca ser produzido harmonicamente com a natureza. Anna Erika Ferreira Lima,
na Unidade de Aprendizagem I/UA I do Curso, revelou que alimento não é mercadoria — e mais: que há distinção no que se refere ao alimento e à comida. Assim:

Alimento é muito mais que mercadoria. O que é comida e o que
é alimento, qual a diferença? Comida está ligada à afetividade.
Quando se fala da comida da avó, a gente chega sente o cheiro!
E comida de verdade está ligada às necessidades dos grupos e
não apenas às questões do mercado. O baião de dois, por exemplo. A gente fez uma pesquisa em Icapuí com os meninos que no
final da tarde iam colhendo frutas ao longo da trilha ― e eles
deixaram de fazer isso porque quem comia coisas do mato era
considerado uns “morta-fome”.

E essas plantas são chamadas
PANC – Produtos Alimentares Não Convencionais. Deixamos
de comer esses alimentos por conta do olhar do outro e por
conta da indústria!
res comensais!

Mas comer é um ato político! Nós somos se-

E a gente tem perdido o hábito de comer comida
de verdade. Porque comida de verdade exige tempo! A gente não
pára mais para fazer o alimento, para comer junto. Eu comparo
o comer ao processo histórico. Porque as escolhas estão a

nosso encargo

-CE, 2019b).

― e elas são políticas (LIMA apud FIOCRUZ-

A cultura alimentar é promotora de conhecimento: é necessário reconhecê-la e valorizar os saberes e fazeres dos povos e comunidades tradicionais — evidência de
que o que se propõe no sentido de construir um verdadeiro e necessário caminho
de transformações de mundos, de vidas, de olhar para a cultura alimentar é olhar
para os saberes e para seus territórios.

6.2 TECNOLOGIAS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Muitas experiências de Convivência com o Semiárido são desenvolvidas e vivenciadas pelos/as agricultores/as familiares, indígenas e quilombolas, pescadores/as
artesanais, dentre outros. São acúmulos de lutas, conhecimento e resistências dos
povos que vivem no Semiárido que vêm demostrando a capacidade inovadora na
construção coletiva de saberes e promoção do conhecimento agroecológico para
essa convivência. “Quem vive no Semiárido e estuda o seu povo encontra, ao invés de
um povo incapaz, pessoas lutadoras, criativas, fortes, resistentes, esperançosas e solidárias [...], o povo continua vivo, de pé, lutando pela vida e por seus direitos” (CONTI;
SCHROEDER, 2013, p. 30). Alex Sampaio, no tempo-escola, reforça quão antigo é
esse percurso:

Os índios Cariris não se deixaram colonizar: foram expulsos,
mas deixaram muitas marcas. Uma das características deles era
a linguagem do corpo, que hoje pode ser visto na expressão
dos Irmãos Aniceto. Eles não falavam Tupi, eram considerados
índios de língua travada. Isso é rico e tem potência educativa.
Trouxe também a figura do Padre-Mestre Ibiapina. Ele iniciou
um trabalho missionário, com elementos importantes pra nós: a
educação (as pessoas protagonistas), a questão da saúde/assistência (casas de caridade para cuidar de órfãos e mulheres) e
a questão da Convivência com o Semiárido/CSA, que não tinha
esse nome, mas ele propunha iniciativa de barragens pra “fazer
água” que implicam na produção de alimento. Inspirado pelo
Padre Ibiapina surge o Padre Cícero, Beata Maria de Araújo e
o Beato José Lourenço, com o movimento do Caldeirão ― referência de uma comunidade onde nada era de ninguém porque era
de todos/as

(SAMPAIO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Partindo da ideia de conviver com a realidade semiárida e não combater a seca,
indivíduos e organizações vêm articulando-se, integrando-se para propor um novo
modelo de desenvolvimento (ASA, 2014). Nessa perspectiva, é fundamental promover a democratização do acesso à água, à terra e fortalecer as possibilidades
de desenvolvimento sustentável, centradas na valorização das experiências locais
e na troca de conhecimento entre as famílias agricultoras. Desse modo, Cristina
Nascimento fala das diversas formas de captação e manejo de água de chuva para
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beber e para a produção de alimentos:

As cisternas são uma prática antiga. [...] Quando chove, a
primeira coisa é aparar a água. A cisterna é aparar água num
reservatório maior. Nosso saber popular, então, é muito valioso ― e é tão importante quanto o do engenheiro, que projeta
o açude. Se eu tenho cisterna, isso já gera uma grande perspectiva de vida no Semiárido ― com autonomia. Na produção de
alimento, na valorização de saber e de sementes ― e pra viver
nesse lugar com vida digna no campo. Olha que bacana a Rede
de Intercâmbio de Sementes! Isso é uma base importante pra
Agroecologia (NASCIMENTO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Conviver com o Semiárido e sua diversidade é dar luz às paisagens, espécies animais e vegetais nativas e adaptadas — e considerar as possibilidades de construção
de autonomia das famílias agricultoras, indígenas e quilombolas, que nele vivem.
A observação da natureza pautada no respeito às condições desafiantes e potencialidades tem propiciado a produção de conhecimentos que emergem das experiências sob a forma de tecnologias sociais, como a estocagem de água, sementes e
forragem para animais.
As Tecnologias Sociais, segundo a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) (2011),
são soluções construídas em interação com as famílias agricultoras e apropriadas
por elas. Para a ASA, representam uma estratégia de resistência e rompem com a
ideia de implantar tecnologias originárias de países desenvolvidos, possibilitando
que o povo do Semiárido parta de suas experiências e estratégias já vivenciadas em
seus territórios.

A Articulação do Semiárido Brasileiro é uma rede formada por organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de Convivência com a região semiárida. Sua missão é fortalecer a sociedade civil na construção
de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a Convivência
com o Semiárido — e adota as tecnologias sociais como estratégia (ASA, 2011).
Outros autores também as referenciam como uma importante estratégia para o
desenvolvimento sustentável do Brasil (LASSENCE; PEDREIRA, 2004; RTS [REDE
DE TECNOLOGIA SOCIAL], 2010). No tempo-escola pudemos aprender sobre elas,
a exemplo do que disse Alex Sampaio sobre as cisternas, uma dessas tecnologias:

Nesse sentido, a maior política é a das cisternas. Essa tecnologia pensa numa coisa que é fundamental para quem está fazendo

CSA: o estoque. Não se faz CSA sem estoque! A questão do
estoque para quem está nessa região sempre foi uma realidade. Essa é uma cultura que foi se perdendo com o advento da
tecnologia! A partir delas, vocês devem conhecer, as comuni-

dades puderam construir outras possibilidades nas suas vidas.

Aconteceu, é incrível! Porque junto com essas construções,
se trabalha os direitos, a organização ― e parte delas conseguiu inclusive os títulos de terra. Essa é uma mudança visível.
Então essa perspectiva de trabalho e CSA traz a possibilidade
de viver aqui, que a região tem grande potencial, que faltavam
era políticas públicas, equipamentos para armazenar água, valorizar a nossa gente com sua cultura, com seus aprendizados. A
tecnologia é fundamental para fazer essas mudanças. Porque
quando chega como tecnologia social vem na perspectiva de

entender as singularidades e as necessidades dos agricultores/
as e se transforma numa potência.

A Caatinga é uma grande
floresta, biodiversa, do ponto de vista vegetal e animal! [...] a
maior política é a das cisternas! Que é uma coisa tão simples!
Quando a gente estudava, ainda na faculdade, muita gente
dizia que ela não resolvia a questão ― mas a gente viu que ela
garante um direito que foi negado às pessoas nesse território
por décadas e décadas: água de qualidade.

E isso vai rebater
numa série de questões, de saúde (diminuição da verminose,
mortalidade infantil, indicadores severos em termos de saúde
pública). Estoque [de água]: cultura antiga e necessária! A cisterna traz essa perspectiva das pessoas estocarem a água ― a
primeira cisterna (SAMPAIO apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
As vivências apresentadas mostram que o povo do Semiárido carrega na sua memória e prática o processo de estocagem, seja ela de alimento, água, sementes, dentre outros elementos essenciais à vida no território. Alessandro Nunes, em diálogo
com experiências relatadas pelos educandos/as, lembrou a política pública do Programa Um Milhão de Cisternas e os incentivos referentes ao processo de estocagem
de água para a produção de alimentos que promovem transformações importantes
na vida das pessoas que habitam o Semiárido:

Vou trazer um exemplo aqui do Vale do Jaguaribe, região onde
o agronegócio está de forma mais forte, disputando com a
agricultura familiar os recursos ― e uma comunidade em Potiretama, Catingueirinha. A gente chegou nessa comunidade em
2001, 2002, e as famílias, cerca de 30, tinham apenas a casa e
um pequeno quintal. Trabalhavam para os fazendeiros da região.
A gente construiu a primeira, depois a segunda cisterna ― e a
revolução que aconteceu é incrível! Porque junto com essas
construções, se trabalha os direitos, a organização ― e parte
delas conseguiu inclusive os títulos de terra. Hoje eles tiram
quase um salário mínimo por mês, coisa que eles não tinham. Essa
é uma mudança visível (NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b).
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As tecnologias sociais, em especial as “... que captam e guardam água da chuva para
produção de alimentos são variadas e levam em consideração as características
do local onde vão ser implementadas e a sua interação com a estratégia utilizada
pela família para produzir”.” ( - ASA [ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO]
2021.). Alessandro Nunes reforça:

[...] a gente começou a pensar em cisternas também para a
produção: cisterna-calçadão e de enxurrada de água. Aí vai se
começar a trabalhar a questão da segurança e soberania alimentar. Pensar que as pessoas produzam, a partir dessa água,
alimentos com plantas e animais resistentes. Com essa segunda
água a gente traz a perspectiva da soberania e segurança alimentar. Aí a gente começou a trabalhar a barragem subterrânea, que é uma tecnologia milenar! Cavar uma vala, um alicerce,
numa barragem, colocar uma lona e começar a armazenar água
no subsolo. Tanto as cisternas quanto as outras tecnologias
trabalham com o fato de que temos uma evaporação muito alta.
Se chove 800mm e evapora 2.500mm, é preciso ter uma tecnologia que evite a evaporação. Por isso a cisterna é uma tecnologia adaptada ao Semiárido, porque ela é toda fechadinha e a
evaporação é quase zero por cento. Com a barragem subterrânea também. Tem ainda o barreiro de trincheira, que é como
se fosse fazer um açude. Os açudes perdem muita água para
o espaço, já estes têm 4m profundidade x 30m profundidade e
são cobertos ― o que evita a perda de água pela evaporação.
Todas essas tecnologias promovem a vida no Semiárido e fazem
diferença nas comunidades. A partir delas, vocês devem conhecer, as comunidades puderam construir outras possibilidades
nas suas vidas (NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

O Semiárido é rico em vida, diverso e viável: histórias de lutas e resistência permeiam as partilhas de experiências com os/as agricultores/as familiares, indígenas
e quilombolas que demostram em suas práticas que é possível estocar e manejar
água da chuva, e assim viver bem durante o período de estiagem. É no Semiárido que se cria, recria-se, inventa-se e reinventa-se o saber-fazer diariamente, que
mostra que é possível uma vida no campo. A luta é por vida digna, é por garantia
dos direitos (CONTI; SCHROEDER, 2013). Alexandre Nunes e Ivanilde Damasceno
rematam, assim, no tempo-escola:

Percebemos entre esses atores e atrizes, os povos das águas,
do campo, da cidade que trabalham a Agroecologia e a Convivência com o Semiárido pensando estratégias que favorecem
o crescimento e a melhoria de vida das famílias agricultoras.
Como exemplo, temos a luta e a resistência pela permanência no
campo, as políticas públicas conquistadas ― como as cisternas

de placas e as diversas experiências e experimentações vividas
como tecnologias sociais articuladas nesse amplo território.

As cisternas de placas trazem viva a organização, a participação das comunidades, dos povos do campo, dos diversos lugares distantes ambientados por serras, sertões e vales. Trazem

também a luta pela água e pela terra como bem comum das diversas gerações, pois a água é vida!

Na roda de conversa trazida
pelas instituições parceiras, vislumbrava-se a diversidade de
conhecimentos entre o saber popular (saber das vivências locais) e o saber acadêmico (NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b;
DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Outro importante debate, nesse rico percurso de partilha de experiências acerca
das tecnologias sociais, diz respeito a conhecer a experiência do Bioágua ou Reuso de Águas Cinzas, essa tecnologia social que vem nos últimos anos ganhando
espaços nos quintais das famílias agricultoras, como mais uma forma de manejar
a água, no caso reutilizando água. Neste cenário, essa tecnologia social possui soluções viáveis tanto pela facilidade de captação e estocagem da água, como pelo
reaproveitamento da água durante o ano todo, mesmo com a escassez das chuvas.
Ivanilde Damasceno afirmar sua importância na transformação do Semiárido em
um lugar bom de se viver:

[...] pra gente avançar, a gente chega ao fato de que não se
pode perder nenhum tipo de água ― e a gente chega ao bioágua, a utilização da água servida, da pia, do banho, em outras
atividades domésticas. Essas águas corriam para o quintal e se
perdiam ― e mesmo que algumas pessoas buscassem aproveitar,
plantando, havia muitos sais, as plantas morriam; com o bioágua
há o tratamento dessa água. (NUNES apud FIOCRUZ-CE,
2019b; DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

O educando Tiago Silva reforça a importância de compartilhar as experiências das
tecnologias sociais para a Convivência com o Semiárido:

A gente ficou admirado com a capacidade de construir uma
maquete do bioágua –― e isso diz do que o nosso povo tem!
A experiência do Tabuleiro, do Alto Jaguaribe, serviu até pra
nós da região mesmo. E nas outras barracas, as histórias: da
Boneca, e de muita gente que foi descobrir que fazia Educação
Popular. Fazia mas não tinha “certificado” ― e a companheira
da barraca já fazia um trabalho, lutava por outras coisas, e
tudo o que ela fazia já estava na proposta que a militante veio
trazer pra ela.
interessante.

Também a barraca do Rio Grande do Norte, bem

Nós que somos de assentamento temos grande
resistência de fazer trabalho com as mulheres, mas todas que
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fazem esse trabalho são bem empoderadas

CRUZ-CE, 2019b).

(SILVA apud FIO-

Nessa construção, a problemática do acesso à água se articula ao debate sobre segurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras do Semiárido, ambos fatores essenciais para a sobrevivência humana nessa região com seus territórios.
Também pudemos refletir sobre a necessidade de implementação de políticas
públicas que possam garantir incentivos e apoios socioeconômicos, no sentido de
superação da pobreza, da fome, da desnutrição e da insegurança alimentar e nutricional (CONTI; SCHROEDER, 2013).
A temática da alimentação também fez emergir a necessidade das sementes crioulas como memória genética e afetiva do povo e das Casas/Bancos de Sementes,
como tecnologias sociais que contribuem para fortalecer a autonomia das famílias
agricultoras do Semiárido:

A gente também trabalha muito com as casas de sementes ―
fundamentais para soberania e segurança alimentar. Fazer com
que essas sementes, às vezes herdadas dos pais/avós/bisavós,
não se percam! Fazendo um trabalho com a Rede de Sementes,
a gente viu que tinha uma semente de mais de 120 anos ― e esse
milho é totalmente adaptado ao Semiárido! Essa semente, além
de servir para a alimentação, serve para a palha, para dar para
os animais. Trabalhar com as casas de sementes significa trabalhar com essa recuperação, com essa manutenção e com essa
riqueza ― porque é um ambiente extremamente rico e diverso
(NUNES apud FIOCRUZ-CE, 2019b; DAMASCENO apud
FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Soma-se também a perspectiva organizativa, criativa e expressiva dos povos do Semiárido, gerando uma cultura de resistência contra as adversidades construídas
pela narrativa hegemônica dos meios de comunicação. Esses povos se manifestam
e resistem por meio de expressões culturais como danças, festas e folguedos populares — a exemplo dos reisados, sambas de roda, toadas, poesia, feiras agroecológicas e solidárias, fundo rotativos solidários, casas ou bancos de sementes, mutirões,
festa da colheita, festas de São João, comidas, bebidas e modos de viver, lutar e
festejar (CONTI; SCHROEDER, 2013). Nunes e Damasceno reafirmam e detalham
esses aspectos ancorados nas experiências do Ceará:

As cooperativas como forma de organização para produção,
gerando renda. Cadeias produtivas que sejam potenciais. As
cisternas — ASA trabalha na perspectiva de estoque de água.
O PAA — Feiras Agroecológicas, casas de farinha, cultura
alimentar, extrativismo, pesca artesanal, produção de mudas,
quintal produtivos e plantio. Acesso à terra é de fundamental
importância para garantir essas potencialidades. SECADI —

resistência, educação do campo e educação contextualizada:

Escola Família Agrícola. Campos experimentais do fortalecimento da agricultura familiar. As casas de sementes — autonomia, história de geração para geração. Festas culturais
— resgatam o Assentamento Maceió, festas juninas como forma
de resistência dentro do Semiárido. Relações afetivas com a
terra. Conhecimento do experimento do agricultor. Projeto
São José — unidades de beneficiamento da produção dos assentados como as agroindustriais, retirando do meio o atravessador (agroindústria do leite, da cajucultura, apicultura, ovinocaprinocultura, coco e mandioca (NUNES apud FIOCRUZ-CE,
2019b; DAMASCENO apud FIOCRUZ-CE, 2019c).
Ainda sobre os mutirões e a solidariedade, prática do povo sertanejo:

Mas é uma coisa tão grandiosa! Ver a comunidade de Boa Vista,
que fez coletivamente as cisternas, isso é uma coisa muito importante, o fardo fica mais leve. A gente não pode perder isso, dos
mutirões. A gente precisa resgatar isso, a troca de diárias, porque a gente consegue ter uma qualidade de serviço, uma troca de
conhecimento (LIGÓRIO, apud FIOCRUZ-CE, 2019e).

As aprendizagens, no tempo-escola, sobre como as experiências das famílias agricultoras do Semiárido possibilitaram construir mudanças de olhar sobre este território: vimos o quão são resilientes, rompem com paradigmas de um Semiárido
“sem vida” e mostram estratégias e tecnologias sociais possíveis, como as feiras
agroecológicas — que criam suas dinâmicas de comercialização pautadas nos princípios agroecológicos e da economia solidária.
Zulani (apud FIOCRUZ-CE, 2019e) aponta que

nesses últimos anos de muita seca, a

Feira não se extinguiu.

Quantos roçados não se mantiveram com essa produção agroecológica! E outra coisa é a rotatividade, que faz parte de qualquer processo: às vezes não tem ninguém e vira um grupo grande
e às vezes é ao contrário. É assim mesmo, esse é o processo.
A Agroecologia como prática que estimula a participação social
definida como “partilha de processos decisórios e a superação de conflitos de interesse por meio da negociação” parece
essencial para apoiar indivíduos socialmente saudáveis e para
politizar as áreas da saúde e de produção de alimentos.

Essa é
uma das diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde
que objetiva: “fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em
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especial a equidade e o empowerment individual e comunitário”

(AZEVEDO; PELICIONI, 2012).

A aproximação entre a Educação Popular em Saúde e o Movimento Agroecológico,
permitiu que seus sujeitos/as/es percebessem suas interfaces, entrelaçamentos
comuns e complementariedades — e desvelou trilhas possíveis na construção do
Bem Viver. Caminhar tendo como amparo a Educação Popular e a Convivência com
o Semiárido contribuiu para que camponeses e camponesas, indígenas, quilombolas, pecadores/as e diversos movimentos do campo e da cidade vislumbrassem,
em seus processos de luta e resistência, possibilidades participativas de promover
saúde em seus territórios.
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