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MARCELO FIRPO PORTO
Pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
da Fiocruz, coordena o NEEPES, Núcleo Ecologia, Epistemologias e 
Promoção Emancipatória da Saúde. Formado em Engenharia de Produção 
e Psicologia, mestre e doutor em Engenharia de Produção (COPPE/
UFRJ), com doutorado sandwich e pós-doutorado em Medicina Social 
na Universidade de Frankfurt, é membro do GT Saúde e Ambiente da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e investigador 
colaborador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

A
A singular experiência relatada neste caderno sobre a trajetória e os apren-
dizados do curso de especialização e aperfeiçoamento em educação popular e 
promoção de territórios saudáveis na convivência com o semiárido reflete a força 
criativa presente no nordeste brasileiro e no Ceará, em particular. Não tenho 
dúvidas que as experiências de metodologias participativas e de pesquisa-ação 
em desenvolvimento no Nordeste, e particularmente no Ceará nos últimos 30 
anos no campo da chamada educação popular, são uma referência e fonte de 
inspiração de grande importância para o que temos chamado de descolonizar 
e coracionar a academia, ideias propostas pelas epistemologias do Sul, obra do 
sociólogo Boaventura de Sousa Santos e sua equipe no CES/Universidade de 
Coimbra.  Coracionar a academia significa reduzir e flexibilizar a hegemonia do 
discurso logocêntrico da ciência em sua obsessiva busca por objetividade que 
acaba por desumanizar cientistas, isolando-os do mundo da vida, dos territó-
rios, dos movimentos sociais e suas lutas. 

Para coracionar precisamos reunir razão e coração, tarefa central para quem 
quer produzir conhecimentos que transformem o mundo moderno e seus pa-
radigmas. E não há como transformar o mundo sem conhecer o outro e a si 
mesmo com a mesma delicadeza das crianças cantada por Gonzaguinha, filho 
de Luiz Gonzaga: ‘Viver e não ter a vergonha de ser feliz / Cantar, e cantar, e can-
tar / A beleza de ser um eterno aprendiz’. Mas cantar e poetizar, para ser sincero 
e verdadeiro, precisa da coragem do compositor cearense e latino-americano 
Belchior: ‘Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve / Correta, bran-
ca, suave, muito limpa, muito leve / Sons, palavras, são navalhas / E eu não posso 
cantar como convém / Sem querer ferir ninguém’.
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O Ceará é fonte de grandes artistas, músicos, humoristas, e poetas, profundos 
e populares como Patativa do Assaré. Sua obra transitava entre o oral e o 
informal com repentes, poesias cantadas e escritas circulando em cordéis, re-
citadas nas ruas e feiras. Patativa escreveu pérolas, como quando comparou 
seu trabalho com o poeta nascido na cidade que teve estudo e constrói rima 
polida: “Meu verso é como a simente / Que nasce inriba do chão / Não tenho 
estudo nem arte / A minha rima faz parte / Das obra da criação”. Também 
foi um poeta antecessor e visionário das escolas pós-coloniais e das episte-
mologias do Sul ao dizer “...Faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, morrer 
como escravo no NORTE do SUL”. Patativa fez da poesia uma forma encantada 
de pensar, e pensar rimando é como viver sonhando, transformando sonho 
em realidade permanentemente. Parafraseando Fernando Pessoa, o que em 
Patativa sente está pensando. E assim é com aqueles que nascem, por sorte, 
poetizando com repentes e cordéis, caminhando e cantando e dançando em 
busca das singelas e complexas verdades da vida ao lado do povo sofrido e 
explorado que sonha por liberdade. Essa forma de sentir-pensar irrigou as 
terras nordestinas e nos deu frutos maravilhosos por todos os lados, do ser-
tão que vai até o mar e nele se transforma. Haverá utopia tão revolucionária 
como nascer, crescer e morrer numa terra onde abunda a poesia, ainda que a 
falta de chuva torne a terra árida e pacientemente os que nela habitam aguar-
dem a chegada de novas nuvens?

No Ceará floresceram e continuam presentes no campo da saúde coletiva 
inúmeras experiências em que academia, lutas sociais, arte, poesia e educa-
ção popular confluem organicamente. São exemplos o Núcleo Tramas, criado 
em 1996 por Raquel Rigotto no âmbito da Universidade Federal do Ceará, e 
mais recentemente na Fiocruz Ceará em torno das experiências envolvendo 
temáticas como os povos dos campos, florestas e águas; vigilância popular e 
ecologia de saberes; atenção primária, dentre outros, a partir dos trabalhos 
de Fernando Carneiro, Vanira Pessoa e Ana Cláudia Teixeira. Outra pessoa 
marcante para a construção do curso, também organizadora do presente 
caderno, é Verinha Dantas, uma personalidade única que possui uma larga 
trajetória na saúde coletiva e na educação popular. Médica com longa expe-
riência militante no SUS, atuou na Estratégia Saúde da Família em diferentes 
municípios, também numa equipe multidisciplinar de saúde indígena, e co-
ordenou o projeto Cirandas da Vida, uma estratégia de educação popular em 
saúde desenvolvida em Fortaleza que virou objeto de sua tese de doutorado. 
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20 Minha experiência no curso foi especialmente marcada pelo que vivenciei com 
a turma em abril de 2019, e prefiro enunciá-la que comentar os detalhes dos 
textos desse caderno que aprofundam a trajetória teórica, metodológica, inter-
disciplinar, pedagógica, participativa e artística do curso. Minha fala encomen-
dada para o curso era sobre o tema ‘Concepções e abordagens de Promoção e 
Vigilância à Saúde’, e foquei na concepção de promoção emancipatória da saúde 
que vínhamos desenvolvendo no Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção 
Emancipatória da Saúde (Neepes/ENSP/Fiocruz), criado em 2018. Após falar 
por mais de uma hora, com uma forte atenção da plateia que pareceu-me ter 
sido nutrida em suas expectativas, plateia esta formada por muitos militantes 
de movimentos sociais e profissionais do SUS, fiz uma breve pausa. Esperava 
que alguém perguntasse algo ou iniciasse alguma discussão. Mas eis que um 
homem de repente se levanta na sala e começa a rufar seu tambor seguido de 
poesias, cantos e danças. Era Ray Lima seguido ao seu lado por Verinha Dan-
tas. O que se seguiu foi um Evento-Encontro desses raros que reúnem tempo, 
lugar e pessoas para viver algo significativo. Não sei quanto tempo durou esse 
momento encantado, mas passamos um bom tempo ouvindo e cantando poe-
sias, girando, dançando e rodopiando na ciranda de roda que complementou, 
com outras linguagens, o que eu vinha tentando explicar em palavras sobre o 
significado dessa tal promoção emancipatória da saúde. Saí naquele dia com a 
forte sensação que havia vivenciado naquele instante algo especial, uma visão 
de como poderiam ser as aulas em uma universidade do futuro que buscasse 
unir conhecimento, sabedoria e vida. E isso não precisaria ser num tempo tão 
distante, afinal eu havia vivido justo ali, aqui, naquele dia, de corpo e alma, de-
monstrando que a emergência de outros futuros possíveis em direção ao bem 
viver poderia estar bem mais próximo de todos nós do que poderíamos imagi-
nar. Bastaria nos darmos as mãos, poetizar, celebrar, refletir e cuidar uns dos 
outros e de nós mesmos. Pronto, um passo a mais rumo à emancipação liber-
tadora havia sido dado, e isso é tão importante para continuarmos a jornada.

20



21Ray Lima é um dos criadores da cenopoesia, uma proposta de reunir múltiplas 
linguagens em torno da poesia e do teatro para construir performances intera-
tivas com espectadores nos palcos da rua e da vida. Numa definição mais sofis-
ticada e ambiciosa feita por Vitor Pordeus, a cenopoesia é uma ‘metalinguagem 
mestiça de todas as éticas e estéticas, síntese mitológica e epistemológica do Bra-
sileiro e da Brasilidade. De importância simbólica e política inestimável para 
a cura do estado de doença mental e desespero que vivemos nos Brasil’. Essa 
definição explica o inevitável encontro da cenopoesia com a educação popular. 
Não foi à toa que isso ocorreu no Nordeste, no coração do Brasil que pulsa vida 
em seus aparentes opostos que só possuem sentido quando caminham juntos 
em busca de equilíbrio, complementariedade e dignidade: razão e afeto, luta 
e celebração, arte e política, seriedade e festa, vida e morte, tristeza e alegria, 
doença e cuidado, carência e abundância, sofrimento e emancipação... 

Essa aula e ter sido convidado para fazer o prefácio de obra tão especial fez-me 
refletir sobre a presença da arte e da poesia em minha vida, ainda que seguin-
do a carreira acadêmica como pesquisador da ENSP/Fiocruz desde 1986. Em 
verdade jamais deixei de lado minha verve poética e criativa que, de tempos 
em tempos, aflorava em poesias, no amor dedicado à família, ao trabalho, aos 
amigos e no meu caminho espiritual. Sempre desconfiei que parte dessa capa-
cidade criativa e intuitiva se devia às minhas origens nordestinas, já que sou 
filho de pais sergipanos que migraram para o Rio de Janeiro nos anos 1950. 
O nordestino comum não é apenas forte e paradoxal por crescer em situações 
limites, extremas, contraditórias. É um ser criativo que cultiva a fé na vida, uma 
alegria que brota do coração nos momentos que mais precisamos, e isso vivi 
intensa e permanentemente no convívio com minha mãe, sempre entregue à 
família e aos filhos com uma amorosidade que tornava mais fácil tolerar e per-
doar seus comentários por vezes racistas. Essa é uma lição óbvia, mas difícil 
de colocarmos em prática no mundo: o amor une e aproxima, enquanto o ódio, 
ainda que permeado por um pensamento crítico, desagrega e afasta.

Nunca soube bem da ancestralidade que carrego como típico brasileiro recen-
temente auto reconhecido como pardo, afinal minhas origens negras e indíge-
nas foram silenciadas nas histórias contadas pelos parentes mais próximos que 
se sentiam incomodados por elas. Esse silenciamento, que hoje percebo como 
tipicamente colonial e racista, ficou nítido por parte de uma avó que foi excluída 
de nosso convívio. Somente quando me tornei pai tive um último e elucidativo 
encontro com ela pouco tempo antes de sua morte. Mulher negra, forte, sofri-
da, minha avó contou-me sua saga tipicamente nordestina de cair e se levantar 
tantas vezes como por milagre diante dos vários golpes duros que todos temos 
em vida. Mas são principalmente os vulnerabilizados os que mais sofrem com 
o racismo, o machismo, a exploração econômica e as injustiças feitas por co-
ronéis, governantes, políticos, juízes, banqueiros, empresários, intelectuais da 
elite e tantos outros presentes em nossa história colonial que ainda influencia 
nosso cotidiano. Assim como minha mãe e tantos nordestinos com quem con-
vivi, o sofrimento de minha avó parecia se mesclar e se atenuar com o humor, a 
alegria acompanhada de gargalhadas, a poesia, a música, o bordar, o cuidar dos 
enfermos, o fazer alimentos.
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22 A vivência do amor tem essa capacidade de transformar o contraditório em 
paradoxal, e a unidade convivencial parece ter sua base numa visão mais fractal 
que dilui a alienação das lógicas binárias, ainda que dialéticas. A convergência 
entre razão e afeto, entre pensar e sentir tem o poder de tornar ações e movi-
mentos mais fluidos ao nos depararmos diante do que parece ser inconciliá-
vel numa dimensão apenas intelectual. Essa percepção se torna especialmen-
te relevante quando assistimos aos espetáculos atuais do mundo moderno e 
neoliberal que manipulam e espalham fascismo social com arrogância, ódio e 
fakenews, permeados de comentários de especialistas por vezes críticos que 
analisam a realidade com inteligência, mas não as conseguem transformar por 
não alcançarem os corações das pessoas e comunidades. No Brasil o drama po-
lítico-social de uma direita mais radical, que parecia atenuado após o fim da 
ditadura militar e a chegada ao poder do PT, desembocou no golpe político-ju-
rídico-midiático que destituiu a presidente Dilma Roussef e acabou por alçar a 
outro patamar de poder grupos pentecostais e militares conservadores junto 
com, pasmem, louvores à tortura e práticas milicianas. 

É curioso e esperançoso que, justo nesse momento histórico, continuem a flo-
rescer e dar frutos propostas maravilhosas como a do curso em educação popu-
lar e promoção de territórios saudáveis. É mais que um paradoxo: ao lado das 
células doentes do fascismo social muitas outras permanecem vitais em nosso 
país produzindo conhecimentos e metodologias emancipatórias em torno da 
vida. Sua aparente falta de força pode ser analisada como um enorme poder 
hegemônico que permanente vigia, manipula, controla e direciona a circulação 
de informações na sociedade. Mas esse poder hegemônico é controlado, finan-
ciado e serve a uma minoria privilegiada cada vez mais distante da concepção 
de uma elite inteligente e sensível. Trata-se, na visão que considero a mais ade-
quada, de um momento histórico de transição civilizatória e de paradigmas que 
esgarça um passado que está a morrer com um novo que ainda não nasceu de 
forma mais nítida, mas está por aí a se mostrar. Como dizia Gramsci em seus 
Cadernos do cárcere: “O velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer, 
e, nesse claro-escuro, irrompem os monstros”. A questão que preocupa a mui-
tos é quando essa transição monstruosa encerrará seu ciclo, como e com qual 
rastro de destruição. Daí a importância da poesia e da dança para que não nos 
esqueçamos nunca de celebrar a vida nesses tempos difíceis.

 Nos últimos anos, principalmente após um evento extremo de saúde que qua-
se me tirou a vida precocemente, tenho reconhecido melhor a consciência e a 
necessidade de criarmos as condições teóricas, metodológicas e práticas para 
reunir conhecimento, vida e sabedoria. Isso inclui formas de comunicação e lin-
guagens em torno de temas que temos trabalhado no Neepes e que esse curso 
ilustra de maneira tão especial: ciência sensível, metodologias sensíveis co-la-
bor-ativas, como avançar na ecologia de saberes e nos diálogos interculturais 
propostos pelas epistemologias do Sul. 
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23A pergunta chave que inspira nosso 
trabalho tem sido: como produzir co-
nhecimentos e práticas junto com (e 
não propriamente para...) movimen-
tos sociais e organizações comunitá-
rias que lutam por saúde, dignidade e 
direitos territoriais? Este é o caso de 
povos indígenas, quilombolas, campo-
neses e outros tradicionais, chamados 
pela saúde coletiva brasileira de popu-
lações dos campos, florestas e águas. 
Mas também é o caso das periferias 
urbanas em várias regiões do Brasil, 
quase todas com inúmeras mestiça-
gens e hibridismos que mal começa-
mos a compreender. As cosmovisões, 
os conhecimentos e as práticas de po-
vos originários, de matriz africana, de 
camponeses, apesar dos genocídios e 
epistemicídios que a violência produ-
ziu e produz em nosso país todos os 
dias, continuam e ressurgem na criati-
vidade e nas experiências de vida, so-
brevivência e produção cultural. 

Como propõe Marina Fasanello, queri-
díssima companheira de pesquisa no 
Neepes e inspiradora de vida, precisa-
mos resgatar os elos silenciados que 
borram nossa memória ancestral na 
construção de um país que necessita 
avançar de forma mais madura novos 
ciclos de autonomia e liberdade. Para 
isso precisamos superar os limites do 
discurso logocêntrico e intelectuali-
zado da ciência moderna. O futuro de 
uma academia mais inclusiva, demo-
crática e transformadora passa pelo 
incremento de diálogos não apenas 
interdisciplinares (entre diferentes 
paradigmas disciplinares), mas avan-
çar nos diálogos interculturais (entre 
distintos sistemas de conhecimentos) 
e encontros de saberes. E isso passa 
pela incorporação de uma arte sensí-
vel e engajada que esse curso demons-
tra tão brilhantemente e nos enche de 
esperança.
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com alegria que apresentamos esta obra integrada a outras duas incluindo ele-
mentos de um processo formativo de caráter participativo, interprofissional 
e interinstitucional na perspectiva da implementação da Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde (PNEPS) e do fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e da Democracia.

Trata-se da sistematização do processo de formulação, implementação e avalia-
ção do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Educação Popular e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, pro-
cesso essencialmente inovador e participativo em sua formulação, construção e 
implementação. Este orientou-se por princípios como: o diálogo, a amorosidade, 
a problematização e reflexão para compreender, analisar e transformar a realida-
de. Trouxe, ainda, a perspectiva da construção compartilhada do conhecimento, 
da emancipação e do compromisso com um Projeto Democrático e Popular de 
Sociedade, bases fundamentais da PNEPS/SUS  (BRASIL, 2013, p.1)1  .   

Essa obra traz, de forma detalhada, o percurso histórico de criação destas mo-
dalidades formativas, a proposta político-pedagógica, os princípios, matrizes 
e abordagens metodológicas e suas inovações integradas às necessidades de 
saúde e de formação nos territórios no diálogo com os diferentes atores sociais 
que fazem o Sistema Único de Saúde acontecer no cotidiano dos serviços e da 
vida das pessoas.

Faz também uma retomada histórica da trajetória do Curso de Especializa-
ção e Aperfeiçoamento a partir do diálogo entre a Educação Popular em 
Saúde e a Convivência com o Semiárido. Na sequência, apresenta a reflexão 
sobre a Educação Popular em Saúde como orientadora do processo formati-
vo, seguida da análise do  per.curso de um Curso gestado a muitas,  muitas 
cabeças, corações e mãos.

Esse percurso é analisado a partir da construção da sua estrutura curricular, 
matrizes, princípios e abordagens político-pedagógicas. Traz, por fim, as refle-
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xões sobre as interações construídas 
nos territórios como possibilidade de 
fortalecimento das lutas sociais.

A proposta metodológica de siste-
matização de experiências como um 
dispositivo disparador de processos 
reflexivos sobre o agir possibilitou 
a construção pedagógica tanto do 
processo formativo inserido nas re-
alidades dos grupos nos territórios 
com ações de interação coletiva, de 
pesquisa e de produção de saberes, 
conhecimentos e iniciativas para o 
fortalecimento do SUS, quanto das co-
munidades, da participação social, da 
Saúde e da Vida.

Esperamos, pois, que sua leitura pos-
sa contribuir na reflexão e aprofun-
damento sobre as possibilidades de 
formação inserida nos territórios — e 
como inspiração para o desenvolvi-
mento de ações e de implementação 
da Política Nacional de Educação Po-
pular em Saúde no SUS, razão de ser 
de todo o nosso esforço no sentido de 
fazer chegar ao público mais ampliado 
possível esta experiência, na perspec-
tiva de difundir seus aprendizados e 
contribuir para a construção do con-
ceito ampliado de Saúde.

25



26

AnA CláudiA de ArAújo TeixeirA

VerA lúCiA de AzeVedo dAnTAs

VAnderléiA lAodeTe PulgA

popular em saúde
e a convivência com o  

semiárido

diálogos entre a educação

01.
O PROCESSO

pedagógico
DO CURSO:

26



27

A
1.1. A HISTORICIDADE DO PROCESSO E SEUS SUJEITOS

Educação Popular em Saúde faz parte da luta pelo direi-
to universal à saúde dos povos. Em seu caráter articula-
dor da luta social propõe processos compartilhados de 
produção de conhecimento, de formação e de organiza-
ção de grupos populares e comunidades, mas também a 
inserção em escolas, universidades, serviços de saúde e 
em outros espaços de produção de cuidado, de partici-
pação, controle social e gestão participativa no SUS. 

Ao incluir e dialogar com as experiências populares, 
possibilita a interação entre arte,  espiritualidade, agro-
ecologia, questões de gênero, raça/etnia e classe com a 
saúde. Esses processos ao serem inseridos nos contex-
tos sociais e populares do Brasil têm articulado saberes 
da ancestralidade, da sabedoria popular, de experiências 
que promovem a equidade, visibilizando a força e potên-
cia de resistência, luta, defesa e cuidado da vida dessas 
experiências que reforçam o legado de Paulo Freire.

Essas práticas produziram, também, elementos capazes de 
construir uma Política no SUS. Durante uma década de de-
bates e formulações coletivas, a Política Nacional de Educa-
ção Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saú-
de (PNEPS/SUS) se institui através da Portaria Nº 2.761, de 
19 de novembro de 2013 (BRASIL, 2013).

Sobre os princípios da PNEPS/SUS, no Guia da Unida-
de de Aprendizagem I/UA I do Curso de Especialização e 
Aperfeiçoamento em questão, o educador popular Edson 
Oliveira sintetiza: 

Os princípiOs da pnEps
EstãO muitO EntrElaçadOs:
diálOgO, amOrOsidadE,
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2 Prática 
ancestral em 
que se dá 
a feitura de 
alimentos a 
partir da cultura 
da mandioca 
— e em que um 
dos aspectos 
mais relevantes 
é o do trabalho 
coletivo 
para que se 
possa obter 
os produtos 
desejados.

E sabEr cOmpartilhadO,
luta pOr EmancipaçãO

cOm prOblEmatizaçãO

E as práticas dE cuidadO.
a cOnstruçãO cOmpartilhada

tEm a funçãO dE humanizar

Os cuidadOs cOm saúdE

rEvElandO um nOvO Olhar

dE uma luta cOlEtiva,
Justa E participativa

pra O suJEitO Emancipar.  
(fiOcruz-cE, 2019a, p. 5)

Dentre as estratégias de implantação desta Política em âmbito nacional, de-
senvolveu-se um processo de formação de agentes comunitários/as de saú-
de através do Programa EDPOPSUS que foi realizado em todos os estados 
do Brasil, formando mais de 80 mil Agentes de Saúde (FIOCRUZ-CE, 2016).

Na perspectiva de ampliar a capacidade de implementação da PNEPS/SUS, 
outra estratégia fundamental foi sendo construída a partir de 2017, quando 
um grupo de educadores e educadoras populares começa a sonhar com um 
Curso na modalidade Especialização e Aperfeiçoamento, gestado por meio de 
encontros, diálogos, afetos, amorosidade, lutas e militância. Este Curso foi, 
portanto, fruto da interação entre instituições, entidades, organizações, mo-
vimentos e  experiências dos coletivos que atuam no contexto da convivência 
com o semiárido, na perspectiva da implementação da Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde – PNEPS/SUS. 

A possibilidade de materializar essa iniciativa aconteceu no segundo se-
mestre de 2017, quando a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 
de Educação Popular e Saúde (ANEPS) convidou a Rede Saúde, Saneamen-
to, Água e Direitos Humanos (RESSADH) para elaborar a proposta do Cur-
so envolvendo o Ceará e o oeste do Rio Grande do Norte, considerando a 
existência de uma chamada para financiamento de projetos no âmbito do 
Ministério da Saúde voltada às instituições acadêmicas de âmbito federal 
com o objetivo de contribuir para a implementação da Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde (PNEPS).

Sobre a caminhada da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 
Educação Popular e Saúde (ANEPS) criada em 2003, o Guia do Curso (2019) 
evidencia a perspectiva de fortalecimento e visibilidade das experiências e 
práticas de Educação Popular em Saúde e sua contribuição com a imple-
mentação de políticas e práticas de saúde, ancoradas na participação e no 
protagonismo popular (FIOCRUZ-CE, 2019a). 

Trazendo a simbologia da   farinhada2,  ritual popular que acontece após a 
colheita, o Guia acentua: 



29nO cEará, trilhas fOram sE cruzandO E vimO-nOs a tEcEr uma 
rEdE dE grupOs pOpularEs, Em açõEs divErsas cOm O ObJEtivO 
dE articular E apOiar mOvimEntOs E práticas aO lOngO dE tOdO 
O EstadO. cOmO Em uma farinhada, fOmOs alimEntandO O dEsEJO 
dE prEparar Essa fOrmulaçãO cOlEtiva dE cOnhEcimEntO E açãO 
transfOrmadOra (fiOcruz-cE, 2019a, p. 6).

O percurso da ANEPS no Ceará articulou movimentos do campo e da cidade, 
como o Movimento de Reabilitação das Pessoas Atingidas pela Hansenía-
se (MORHAN), movimento indígena, grupos artísticos e da cultura popular, 
grupos de mulheres, LGBTQIA+, redes de afrorreligiosidade, economia so-
lidária, entre outros. Desse modo, a ANEPS tem constituído sua caminhada 
tecendo redes 

[...] quE pOssibilitam OutrOs dEsEnhOs dO cuidar nOs quais a artE 
E a cultura sE incluEm, incOrpOrandO O sabEr dE ExpEriência 
dOs partícipEs cOmO um sabEr cOnstruídO na dimEnsãO dO vividO, 
O qual mObiliza EnErgias, ExpEriências, vOntadE dE rEinvEntar E 
dE sEguir aprEndEndO. a anEps tEcE, assim, uma caminhada quE 
tEm as cOrEs E Os dEsEnhOs dOs mOvimEntOs quE cOnstituEm a 
sua articulaçãO nO âmbitO pOpular, ExpEriEnciandO pOssibilida-
dEs dE transfOrmaçãO dOs suJEitOs Em sua rElaçãO cOm O mundO 
(fiOcruz-cE, 2019a, p. 6).

Os sujeitos engajados na ANEPS do Ceará considerando sua atuação regio-
nal e nacional, propuseram a inclusão de uma região do Rio Grande do Norte 
no Curso como forma de fortalecer a articulação regional e os movimentos 
sociais das regiões envolvidas. 

Quanto à RESSADH, esta foi criada em março de 2017 como resultado de uma 
articulação envolvendo a Fiocruz Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado/SE-
SA-CE, o Instituto Federal do Ceará/IFCE, a Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Brasileira/UNILAB, a Cáritas Brasileira Regional 
Ceará, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST, o Centro de 
Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador/CETRA e o Conselho 
Pastoral dos Pescadores/CPP. A RESSADH tem como proposta a atuação arti-
culada em processos de formação, pesquisa e cooperação.  Desse modo, 

cOncEbE O dEsEnvOlvimEntO dE prOcEssOs EducativOs pOr mEiO 
dE rEfErEnciais tEóricOs E mEtOdOlógicOs quE EstimulEm nOs/
as EducandOs/as a rEflExãO numa pErspEctiva crítica E prOblE-
matizadOra da rEalidadE OndE atuam cOm vistas a transfOrmá-
-la.  prima, assim, pEla cOncEpçãO dE pEsquisas cOm basE Em 
mEtOdOlOgias participativas, as quais prEssupõEm a cOnstruçãO 
dialógica cOm Os divErsOs suJEitOs sOciais rElaciOnadOs aO 
tEma Ou prOblEma dE pEsquisa a sEr invEstigadO, na pErspEctiva 
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3 “A ecologia 
de saberes é 
um concei-
to que visa 
promover o 
diálogo entre 
vários saberes 
que podem ser 
considerados 
úteis para o 
avanço das 
lutas sociais 
pelos que 
nelas intervêm. 
É uma pro-
posta nova e, 
como tal, exige 
alguns cuida-
dos. Como é 
nova, o cami-
nho faz-se ao 
caminhar. Não 
há receitas de 
nenhuma espé-
cie. (CARNEI-
RO; KREFTA; 
FOLGADO, 
2014).

da prOduçãO cOmpartilhada dE cOnhEcimEntO (fiOcruz-cE, 
2019a, p. 8). 

Ancora-se, principalmente na  Ecologia de Saberes3,  no que diz respeito à 
produção de conhecimento, realizando pesquisas cujo objetivo é contribuir 
para a visibilidade dos modos de vida e de trabalho, a valorização da leitura 
das comunidades afetadas sobre os impactos socioambientais, riscos e danos 
à saúde humana advindos dos processos de desenvolvimento em curso e dos 
problemas da seca e da escassez hídrica (FIOCRUZ-CE, 2019a). 

A RESSADH também se propõe a apoiar a organização do Sistema Único de Saú-
de/SUS como cooperação técnica e social, em ações de prevenção de doenças, 
atenção, vigilância e promoção da saúde, além de contribuir para o fortaleci-
mento de estratégias e tecnologias de Convivência com o Semiárido (idem).

À primeira vista, parecia-nos não haver uma vinculação direta entre a 
ANEPS como uma articulação de Educação Popular em Saúde e a RESSA-
DH, cujo foco de atuação está na Convivência com o Semiárido. Mas, conver-
sa vai, conversa vem, vislumbrou-se que poderia ser interessante juntar as 
duas tribos, ANEPS e RESSADH, para construírem uma proposta de Curso 
que pudesse ter a Fiocruz, uma instituição pública de âmbito nacional, como 
âncora para abrigar o projeto. 

Desse modo, nesse diálogo inicial podíamos vislumbrar potências diferen-
ciadas, afinidades e aproximações. A ANEPS, com uma trajetória mais longa 
de luta, agrega movimentos sociais e academia no campo da Educação Po-
pular em Saúde. Já a RESSADH, embora como menos tempo de atuação, des-
de sua formação articula movimentos, entidades e instituições de ensino e 
pesquisa, muitos dos quais têm uma atuação histórica e relevante no campo 
da saúde coletiva, água e direitos humanos no contexto da Convivência com 
o Semiárido. 

Tanto a ANEPS como a RESSADH nasceram imbuídas dos princípios da Edu-
cação Popular e da Educação Contextualizada que têm a participação, o di-
álogo entre saberes e a construção compartilhada do conhecimento como 
bases de sua constituição. 

O processo de construção envolveu diferentes atores sociais e institu-
cionais das duas redes, embora alguns, como o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST, participassem de ambas. Pela ANEPS 
foram envolvidos atores do Espaço EKOBÉ e do Laboratório de Cui-
dado, Cultura e Educação Popular em Saúde articulados junto com a 
Universidade Estadual do Ceará  (UECE), Movimento de Saúde Mental 
Comunitária do Bom Jardim, Associação Mulheres em Movimento do 
Conjunto Palmeiras, Escola Comunitária de Biodança – ECOMBIO, Mo-
vimento Escambo Livre de Rua, Coletivo Brinquedo de Rua e Cirandas 
da Vida (estratégia de Educação Popular da Secretaria Municipal de 
Saúde de Fortaleza) (FIOCRUZ-CE, 2018).



31Pela RESSADH foram envolvidos atores da Fundação Oswaldo Cruz – Fio-
cruz Ceará, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
-Brasileira (UNILAB); do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia (IFCE); da Cáritas Brasileira Regional Ceará, do Conselho Pastoral dos/
as Pescadores/as (CPP), do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria 
ao Trabalhador (CETRA) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) (FIOCRUZ-CE, 2018).

Relativamente à Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, com 122 anos de existên-
cia, esta se encontra vinculada ao Ministério da Saúde, com a missão de pro-
mover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento 
científico e tecnológico ― e de ser um agente de cidadania.

Com início de suas atividades em 2009, a Fiocruz no Ceará, coordenada por 
Antônio Carlile Holanda Lavor, tem como principais objetivos fortalecer a 
Atenção Primária à Saúde e a Estratégia da Saúde da Família; atuar na área 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fármacos, medicamentos, equi-
pamentos e materiais de saúde; e realizar pesquisas científicas direcionadas 
à realidade ambiental e epidemiológica da região, entre outras atividades.

Atualmente, a Fiocruz Ceará é constituída por quatro áreas, a saber: Bio-
tecnologia, Saúde da Família, Saúde e Ambiente e Saúde Digital. A área de 
Saúde e Ambiente da Fiocruz Ceará, que ancora o Projeto Formação, Pes-
quisa e Cooperação Social: uma integração possível para a implementação 
da Política de Educação Popular em Saúde no contexto do Semiárido, o qual 
inclui o Curso de Especialização/Aperfeiçoamento em Educação Popular e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, come-
çou a ser estruturada no final de 2014 — e desde então desenvolve projetos 
de pesquisa, educação e cooperação com foco nas populações do campo, da 
floresta, das águas e de áreas urbanas vulneráveis em parceria com a área 
de Saúde da Família da Fiocruz Ceará, diversas unidades do sistema Fiocruz, 
instituições acadêmicas do estado do Ceará e de outros estados, setores do 
Sistema Único de Saúde, movimentos populares, entidades e organizações 
da sociedade civil.

Com base em referenciais críticos e dialógicos e na perspectiva da produção 
compartilhada do conhecimento, a área utiliza metodologias de pesquisa 
participativas nos diversos projetos desenvolvidos no âmbito das linhas de 
pesquisa sobre: Vigilância Popular da Saúde; Saúde, Agroecologia e Convi-
vência com o Semiárido; Impactos dos Grandes Empreendimentos na Saú-
de; Atenção Primária em Saúde, Ambiente e Trabalho; Saúde Única/Saúde 
Planetária (One Health/Global Health); Metodologias de Pesquisa Crítico-
-Dialógicas e Participativas; Populações do Campo, Floresta, Águas e Áreas 
Urbanas Vulneráveis; e Exposições Ambientais e Avaliação dos Efeitos no 
Ciclo de Vida e na Saúde Humana e Animal.

Todas essas instituições, entidades, organizações e movimentos sociais que 
compõem a ANEPS e a RESSADH, a Fiocruz, além da Rede Nacional de Médi-
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32 cos e Médicas Populares – Ceará, que se somou ao longo do processo, cons-
truíram o Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Educação Popular e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido. 

Foram muitos encontros, reuniões, oficinas e diálogos ao longo de 2018 
para a construção de uma proposta pedagógica que contemplasse os dois 
principais campos — Educação Popular em Saúde e a Convivência com o 
Semiárido — de forma equânime e articulada de modo a integrar seus refe-
renciais teórico-metodológicos, práticas, saberes acadêmicos e populares, e 
que não perdesse de vista o foco do Curso, qual seja, o de contribuir para a 
implantação da PNEPS/SUS.

Foi um processo desafiante e, em algumas vezes, particularmente no iní-
cio, entrecortado de certa tensão, talvez por receio das redes de que os te-
mas pertinentes a seus respectivos campos não fossem abordados de forma 
apropriada, ou que predominasse um campo sobre o outro. 

O desafio inicial colocado era, portanto, de que todos os segmentos envol-
vidos e os campos que representavam se sentissem parte do processo e se 
reconhecessem na proposta pedagógica — mas, sobretudo, que esta cum-
prisse com o propósito ao qual se destinava. 

As tensões surgidas, antes de se constituírem um obstáculo, apontaram a 
necessidade de intensificar o diálogo, valorizar o processo de construção e 
não só o produto da mesma. Evidenciou-se a força e a potência de enfrentar 
coletivamente as situações-limites para avançar na superação das dificulda-
des ou contradições do cotidiano (FREIRE, 2005).

Ao longo do tempo em que o processo transcorreu, as possibilidades de en-
trelaçamento entre os campos foi se delineando sem que nenhum dos dois 
perdesse sua identidade e expressão. 

EssE prOcEssO dE cOnstruçãO cOmpartilhada Exigiu dOs mOvimEn-
tOs, instituiçõEs, EntidadEs, articulaçõEs E pEssOas uma dEdica-
çãO singular, um cuidadO primOrOsO E uma abErtura para O Ou-
trO quE só as tEssituras rEalmEntE cOlEtivas dEmandam. fOram 
cErca dE 52 rEuniõEs aO lOngO dE 2018 para pEnsar tOdO O prO-
cEssO, quE passOu pEla EstruturaçãO curricular, O planEJamEn-
tO das unidadEs dE aprEndizagEm, a sElEçãO dE EducandOs/as, 
a articulaçãO para a facilitaçãO dOs mOmEntOs prEsEnciais, bEm 



33cOmO, para a tutOria E OriEntaçãO dOs prOJEtOs dE intErvEnçãO 
E dOs tccs, a prEparaçãO dE tOdO O matErial pEdagógicO E dE 
acOlhida dOs tErritóriOs (fiOcruz-cE, 2019a, p. 13-14).

Esse percurso gerou aprendizados fundamentais em uma proposta pautada 
na Educação Popular, a qual pressupõe o diálogo como princípio. Trabalhar 
com uma perspectiva dialógica nos ajuda a compreender que isso inclui o 
entendimento do conflito como modo de reconhecer as diferenças e não re-
produzir exclusões. Assim, o processo parecia nos aproximar da concepção 
de polifonia de Bakhtin (2003)  como se expressa no Guia do Curso/UA I:

cOnstruir pOlifOnias, mEsmO quandO as dissOnâncias surgiam, 
sEm abafar as divErsas vOzEs, fOi um imEnsO aprEndizadO para 
tOdOs E tOdas! fOram mOmEntOs dE aprEndEr a caminhar cOm as 
pErnas dOs cOmpanhEirOs E cOmpanhEiras, cOmO nOs Ensina a ci-
randa dE JOhnsOn sOarEs: 

tu mE Ensinas quE Eu tE EnsinO

O caminhO nO caminhO 
cOm tuas pErnas 
minhas pErnas andam mais (fiOcruz-cE, 2019a, p. 14).

A construção de processos educativos democráticos e participativos como o 
vivenciado nesse percurso sabe acolher todas as vozes, daí seu caráter poli-
fônico, multicolorido, interprofissional e interinstitucional.
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Figura 1– Construção da linha do tempo do Projeto. Oficina de Cons-
trução do Currículo, 5 de junho de 2018. Fiocruz Ceará, Eusébio-CE. 

Fonte: Acervo do Curso

A
4 A Feira do 
Soma Sempre, 
metodologia 
sistematizada 
por Ray Lima 
e apropriada 
pelos coletivos 
que vêm 
trabalhando 
com a 
Cenopoesia 
no estado do 
Ceará e no país, 
caracteriza-
se como uma 
forma de 
compartilhar 
os saberes que 
temos em que, 
ao socializar 
nossos 
conhecimentos, 
somamos ao 
que temos 
aquilo que o 
outro e a outra 
trazem, sem 
que ninguém 
perca o que
já tem.

1.2. A CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM 
DIÁLOGO COM A PNEPS/SUS

proposta pedagógica foi sendo gestada num processo rico em partilhas e 
aprendizados, em que a escuta, o diálogo, a amorosidade, o cuidado e o afeto 
estiveram sempre presentes. Foi um percurso de construção compartilhada 
de saberes, práticas, nos quais as experiências, os diversos referenciais teó-
rico-metodológicos, ao serem articulados e integrados, se potencializaram 
como uma  Feira do Soma Sempre4  .

O percurso de construção coletiva da proposta curricular do Curso se fez por 
meio de oficinas com a participação das instituições, entidades e movimen-
tos que compunham a ANEPS e a RESSADH.

A oficina de construção da proposta de currículo do Curso foi um dos mo-
mentos marcadores que objetivou promover a integração das duas redes e 
principiou com uma contextualização da construção do processo e do pro-
jeto que visava a implantação da PNEPS/SUS, a partir das falas da ANEPS e 
RESSADH. A reconstrução da linha do tempo das entidades contribuiu para 
ampliar a compreensão dos pares sobre os percursos e potencialidades 
construídas em sua caminhada — e, desse modo, considerá-las na constru-
ção da proposta. Essa recuperação do vivido propiciou, além do aprendi-
zado de como caminhar juntos, o conhecimento sobre a historicidade dos 
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Figura 2– Construção da linha do tempo do Projeto. Oficina de Construção 
do Currículo, 5 de junho de 2018. Fiocruz Ceará, Eusébio-CE. 

Fonte: Acervo do Curso

sujeitos e movimentos que compõem as redes ANEPS, RESSADH e a Rede de 
Médicos e Médicas Populares (FIOCRUZ-CE, 2018).

A ANEPS reconstituiu essa linha do tempo por meio das narrativas de sujeitos/
as como Vera Dantas, Edson Oliveira, Edvan Florêncio e Duda Quadros que 
evidenciaram os jeitos de tecer essa articulação no âmbito popular. Um pouco 
dessa historicidade está contada por Vera Dantas na linguagem do Coco:

vOu cOntar uma história

dO quE Ora sE dEsEnrOla 
nas tErras dO cEará

nascEndO a mEnina anEps
a farinhada cOmEçOu 
O pOvO E a univErsidadE

lOgO, lOgO sE JuntOu 
vOu cOntar, vOu cOntar 
vOu cOntar, vOu cOntar 
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36 E lOgO a Estudantada

cOmEçOu a cOnhEcEr 
O quE nO mEiO pOpular

Estava a acOntEcEr 
vOu cOntar E vOu cOntar

viram a massOtErapia 
E as plantas mEdicinais 
também círculOs dE cultura 
tEatrO E muitO mais 
vOu cOntar E vOu cOntar

O EspaçO da acadEmia

fEz-sE mais intErativO

aprEndEndO cOm O pOvO

a sEr bEm mais criativO 
vOu cOntar E vOu cOntar 
trabalhandO a rEalidadE

cOm basE na ExpEriência 
JuntandO váriOs OlharEs

pEnsandO uma nOva ciência

(dantas, 2020, p. 40)

Nesse percurso de reconstituição de sua história de luta e resistência, os/as 
sujeitos/as da ANEPS explicitaram a diversidade de sua tessitura e das lutas 
populares com as quais se envolvem, que vai muito além da saúde — como 
se pode depreender do trecho abaixo extraído do Guia do Curso/UA I: 

a caminhada fOi pOssibilitandO a nOssa insErçãO Em EncOntrOs 
cOm O mOvimEntO dE rEabilitaçãO das pEssOas atingidas pEla 
hansEníasE/mOrhan (às vOltas cOm as lutas cOntra O Estigma 
da hansEníasE) E cOm Os cOnflitOs vividOs pElOs índiOs tapEba, 
pitaguary, trEmEmbé, JEnipapO-Kanindé E tantOs OutrOs na luta 
pEla rEtOmada das tErras quE lhEs fOram rOubadas, articulan-
dO-nOs, também, cOm Os quE lutam pEla rEfOrma agrária através 
dO mst. 

vivE-sE, ainda, na anEps, a Escuta atEnta à artE E aO dizEr pO-
pularEs: ricOs sãO Os mOmEntOs dE aprEndizagEm E partilha quE 
têm fErtilizadO rEflExõEs cOm Os grupOs dE cOcO, manEirO pau, 
quadrilhas E nEgrOs dO cariri, Em sua fEiçãO dE ExtEnsO sEr-
tãO pObrE, E cOm O mOvimEntO EscambO pOpular livrE dE rua, 
quE traz Os grupOs à margEm dO tEatrO quE sE faz nO EixO das 
grandEs casas dE EspEtáculO. diálOgOs sãO articuladOs EntrE 



37Os círculOs dE cultura brincantEs, dE JOvEns dO pici, E fóruns 
dE tEatrO vinculadOs aO mOvimEntO dE saúdE mEntal cOmuni-
tária nO bOm Jardim, bEm cOmO a EstruturaçãO dE atOs-limitE 
EnvOlvEndO mulhErEs dO cOnJuntO palmEiras Em sua luta cOn-
tra a viOlência dE gênErO E O mOvimEntO naciOnal dE mEninOs E 
mEninas dE rua, Em sua intErvEnçãO quE EnvOlvE açõEs cidadãs 
cOm JOvEns Em situaçãO dE cOnflitO cOm a lEi Ou Em situaçãO 
dE ExplOraçãO sExual. intEraçõEs sãO fEitas cOm cOlEtivOs dE 
JuvEntudE na pErifEria E OutrOs cOmO a rEcid/rEdE dE sOciO-
EcOnOmia sOlidária, na busca pOr Estratégias inclusivas E sOli-
dárias dE gEraçãO dE rEnda, assim cOmO EncOntrOs EntrE rEdEs 
dE afrOrrEligiOsidadE E saúdE, mOvimEntOs lgbt E dE pEssOas 
Em situaçãO dE rua na luta cOntra Os Estigmas, prEcOncEitOs E 
iniquidadEs (fiOcruz-cE, 2019a, p. 6). 

Aprendemos que a ANEPS e os sujeitos que participaram de sua criação 
acolheram as práticas de cuidado, especialmente aquelas das rezadeiras, 
benzedeiras, mezinheiras — e as que acontecem no seio dos movimentos 
e grupos que fazem a Articulação. Estas práticas de cuidado, junto com a 
arte, têm constituído a singularidade dessa rede no Ceará e tem repercu-
tido nas práticas desenvolvidas pela ANEPS em outros estados (DANTAS; 
PULGA, 2020, p.198).

Assim, esse processo vem evidenciando que

[...] sE tEcEm rEdEs quE pOssibilitam OutrOs dEsEnhOs dO cuidar 
nOs quais a artE E a cultura sE incluEm, incOrpOrandO O sabEr dE 
ExpEriência dOs partícipEs cOmO um sabEr cOnstruídO na dimEn-
sãO dO vividO, O qual mObiliza EnErgias, ExpEriências, vOntadE dE 
rEinvEntar E dE sEguir aprEndEndO (fiOcruz-cE, 2019a, p. 6).

Foi possível, durante a reconstituição histórica realizada pela ANEPS, lem-
brar de diversos encontros regionais, estaduais e nacional de Educação Po-
pular em Saúde promovidos pela ANEPS, que contribuíram para seu forta-
lecimento, especialmente no Nordeste, referendando-a como fundamental 
na criação da PNEPS/SUS. 

Também foi lembrada a estratégia de Educação Popular em Saúde chama-
da Cirandas da Vida, criada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
Fortaleza mesmo antes de efetivação da PNEPS/SUS. As Cirandas da Vida 
contribuíram em âmbito local e nacional para a aproximação da Educação 
Popular em Saúde com outras políticas, especialmente a Política Nacional 
de Humanização na Saúde (DANTAS, 2020).

Nessa trajetória, foi citada a experiência do EdPopSUS — Curso de Aperfei-
çoamento em Educação Popular em Saúde, iniciativa do Ministério da Saúde 



38 em parceria com a  Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, da Fun-
dação Oswaldo Cruz — como sendo a primeira estratégia de âmbito nacio-
nal para implementação da PNEPS/SUS.

Articulado a todo esse processo, o Espaço Ekobé no âmbito da articulação 
entre a ANEPS e a Universidade Estadual do Ceará, tem se constituído espa-
ço irradiador das ações da ANEPS no campo do cuidado, da formação e da 
permacultura em diálogo com a Educação  Popular.

Em relação à RESSADH, reafirmando as instituições, entidades, organizações 
e movimentos que a constituem, já citadas anteriormente, enfatizou-se que:

[...] na fundaçãO da rEdE EstivEram prEsEntEs cErca dE 150 pEs-
sOas, dO cEará E dE OutrOs EstadOs E quE Os EixOs dE atuaçãO 
sãO: saúdE, sanEamEntO, água E dirEitOs humanOs nO cOntExtO 
dO sEmiáridO. 

nO EncOntrO fOram lançadas quEstõEs sObrE quE pEsquisa, quE 
fOrmaçãO, quE cOOpEraçãO sE dEsEJa fazEr, E sE EstabElEcEu 
cOmO princípiO O diálOgO cOm as pOpulaçõEs E Os tErritóriOs (pO-
vOs dO mar, dO manguE, dO campO, das flOrEstas E das águas)  
(fiOcruz-cE, 2018).

Cabe destacar que a RESSADH se ancora em um olhar ampliado sobre a saú-
de e na perspectiva de contribuir para a construção de formas sustentáveis 
de usufruto do território e no  referencial teórico ancorado “na ecologia de 
saberes, epidemiologia crítica, construção compartilhada de conhecimentos e 
Educação Popular que sustenta as leituras de mundo e alimenta as práticas, 
projetos e pesquisas desenvolvidos no âmbito da Rede (FIOCRUZ-CE, 2018).

Além do processo de recuperação da historicidade das entidades, outra 
questão fundamental na oficina foi a discussão detalhada da proposta apro-
vada junto ao Ministério da Saúde, pelo coletivo de sujeitos/as envolvidos/
as e referendar a inclusão de dimensões pedagógicas originárias da experi-
ência dos movimentos partícipes em diálogo com a Educação Popular.

O processo de construção coletiva foi produzindo acordos que se consti-
tuíram base de todo o processo, a saber: a concepção de um percurso que 
pudesse fortalecer os movimentos sociais e as políticas públicas nos terri-
tórios; a importância da inclusão de territórios do Ceará e do Rio Grande do 
Norte; a adoção da Pedagogia da Alternância com os tempos-escola e tempos-
-comunidade que facilitariam o desenvolvimento de projetos de intervenção 
nos dois estados; a possibilidade de localizar e mapear experiências de Edu-
cação Popular em Saúde e Convivência com o Semiárido nesses territórios; 
a inclusão das modalidades especialização e aperfeiçoamento — para incluir 
pessoas dos movimentos e da área da saúde sem graduação — e a sistemati-
zação do processo pelos próprios sujeitos envolvidos nas formações.



39Desse modo, o Curso de Especialização e Aperfeiçoamento materializou 
um processo formativo construído coletivamente pelos sujeitos que 
fazem as redes e movimentos, em articulação com a pesquisa e a coo-
peração social, possibilitando vários desdobramentos nos territórios e 
promovendo diálogos entre os movimentos dos campos da Educação Po-
pular em Saúde, da Convivência com o Semiárido, bem como com sujei-
tos e setores do Sistema Único de Saúde.

Nesse aprender a aprender, seguimos com todos e todas que vêm compor 
essa constelação ― e que trazem consigo seus territórios vivos, suas histó-
rias de luta e resistências. Espelhando-nos, assim, na canção de Ray Lima 
(em Atos para a Infância I), quando diz: 

vêm aí, Oi, 
vêm aí 
vêm aí as EstrElas dO zumbi 
zumbi, zumbi, zumbi 
zumbi dOs palmarEs 
vamOs, vamOs cOnstruir

uma sOciEdadE sEm altarEs

mais livrE quE nEOlibEral 
cOnquistar nOssO lugar, nOssO astral 
sEguindO sEm sEgrEdO 
a pOEsia, a alEgria, a Ousadia, a utOpia

da cultura pOpular 
zumbi, zumbi, zumbi

zumbi dOs palmarEs

zumbi, zumbi, zumbi 
nãO dá mais para impEdir 
nãO há mais cOmO apagar 
O brilhO das EstrElas

Está nO campO, na cidadE, Está nO ar!
(lima apud fiOcruz-cE, 2019a, p. 14).
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A
1.3.  UTOPIA EM AÇÃO: CIRCULARIDADE E COMPLEMENTARIEDADE 
EXPRESSAS EM IMAGENS-SÍNTESES DO CURSO EM SONHAÇÃO

produção do desenho do currículo se fez, como já visto, no formato de 
Oficina, onde alguns pontos foram sendo amadurecidos sobre o projeto 
consubstanciado no Curso de Especialização e Aperfeiçoamento, os quais já 
haviam sido discutidos em encontros anteriores, e resultaram no que segue:

a) a prioridade aos/às educandos/as, no sentido de garantir no orçamen-
to do projeto o deslocamento e a hospedagem de quem viria das regiões do 
interior do Ceará e do Rio Grande do Norte;

b) os módulos serem articulados e integrados de forma transversal e 
organizados em três encontros — que, posteriormente, foram denomi-
nados de Unidades de Aprendizagem (UA I, UA II e UA III); além disso, os 
Módulos deveriam articular aspectos teóricos com as práticas e com as po-
líticas públicas de saúde;

c) todos os módulos terem desdobramentos — e para ser possível a 
imersão nas Unidades de Aprendizagens com 10h/aula por dia, foi neces-
sário pensar estratégias que levassem em conta a dimensão do cuidado; o 
período de imersão alinhavou tempo-escola com tempo-comunidade, para o 
que se pensou estratégias para os/as educandos/as não desanimassem du-
rante o intervalo entre os encontros presenciais; 

d) a metodologia adotada ser a da Educação Popular, que pressupõe a 
problematização e a participação e, desse modo, colocava o desafio de se 
conceber estratégias pedagógicas para além da capacitação profissional; 

e) para facilitar o acompanhamento das atividades pedagógicas em 
grupo nos tempos escola e tempos-comunidade, os/as educandos/as serem 
organizados em Núcleos de Base (NB), que posteriormente passaram a ser 
designados Núcleos de Aprendizagem e Ensino (NAE); 

f) os Encontros Regionais terem o objetivo de contribuir para a imple-
mentação da PNEPS/SUS nos municípios e regiões de origem dos/as edu-
cando/as e envolveriam educandos/as, entidades, organizações e movimen-
tos ligados aos campos da Educação Popular em Saúde (EPS) e Convivência 
com o Semiárido (CSA), gestores e trabalhadores/as do SUS; nesses encon-
tros serem apresentadas as experiências de Educação Popular em Saúde/
EPS e Convivência com o Semiárido/CSA identificadas e articuladas pelos 
educandos /as nos seus territórios de atuação. 

Nessa Oficina de elaboração do desenho curricular do Curso de Especializa-
ção e Aperfeiçoamento foram definidos os eixos transversais do Curso, a car-
ga horária distribuída em tempo-escola e tempo-comunidade e os Módulos, 
de acordo com os objetivos geral e específicos.      
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Nessa mesma Oficina fomos desafiados/as a fazer o exercício de construir 
representações em desenhos sobre as transformações que esperávamos que 
o Curso pudesse promover ou produzir nos territórios. Assim, cada grupo 
desenhou uma situação atual e uma situação futura que, a partir do Curso, 
pudesse ser transformada. 

Nesse sentido, foi importante integrar a seguir, para a composição dos dese-
nhos, os de pessoas de movimentos diferentes para iniciar os diálogos entre 
as diversas percepções. O desenho abaixo traz a representação da ciranda 
que evidencia uma multiplicidade de significados como possibilidade de 
compartilhar aprendizagens nos territórios, os diálogos entre o saber cien-
tífico e popular, como bem expressa o relatório da oficina:

Figura 3- 
Eixos 
transversais, 
Carga 
horária em 
tempo-escola 
e tempo-
comunidade, 
Módulos. 
Oficina de 
Construção 
do Currículo, 
5 de junho 
de 2018. 
Fiocruz 
Ceará, 
Eusébio-CE
Fonte: 
Acervo do 
Curso
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O cursO Está rEprEsEntadO pEla ciranda; tEm a pOssibilidadE 
dE articular Os tErritóriOs E, a partir dissO, a cOmpanhEirada 
vai vOltar para suas cOmunidadEs cOntribuindO nO cOmparti-
lhamEntO das aprEndizagEns. a ciranda/mística tEm uma hOra 
quE sE abrE para dialOgar cOm sEu tErritóriO, diálOgO EntrE 
sabEr pOpular E acadêmicO, E vêm também as lutas dOs mOvi-
mEntOs. há ainda O trabalhO, rEprEsEntadO pEla rEdE dE pEs-
cadOr, pEla Enxada (fiOcruz-cE, 2018).

Grupo 1    Integrantes: Vera Mariano (MST) e Mayana Dantas (ANEPS)
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cOntrastE, viOlência, mas também sE sOnha cOm O laguinhO, 
fOguEira, tErritóriO. O sOnhO (O cursO) é quE pOssa Existir 
nEssa fOrmaçãO uma fOntE, um manancial; quE O cursO sEJa O 
EspaçO OndE sE pOssa bEbEr; quE as práticas culturais pOssam 
sEr rEsgatadas E vivEnciadas; rEsgatE das rEzadEiras, cachim-

Outra imagem-síntese vem de integrantes da ANEPS incorporando as práti-
cas populares de cuidado e as situações desafiadoras presentes nos territó-
rios desvelando a necessidade de problematização da realidade.

 Grupo 2   Integrantes: Edvan Florêncio (EKOBÉ/ANEPS) e Ray Lima 
(ESCAMBO/ANEPS)
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ciranda; idEia dOs atOrEs dO tErritóriO articuladOs a par-
tir da EducaçãO pOpular Em saúdE. tudO cOlOcadO Em mO-
vimEntO (fiOcruz-cE, 2018).

Na imagem-síntese que segue, a ênfase se dá na importância de construir 

bEiras; nEssE tErritóriO issO também é chamadO dE trabalhO E é 
também uma ciranda, dE cuidadOs, cultura Etc. as pErguntas quE 
ficam é: quE práticas culturais pOdEm rEcOnfigurar um dEtErmina-
dO tipO dE sOciEdadE? quE práticas dE trabalhO pOdEm rEcOnfigu-
rar um cidadãO/uma cidadã? saindO dO caOs, sE prOduz uma ciranda 
quE é uma síntEsE, uma cura (rOda cOmO útErO, OndE sE rEnascE). 
a partir dO caóticO, dO dEsafiadOr, cOmO prOduzir síntEsEs? cOmO 
rEcOnfigurar um tErritóriO a partir dO quE ExistE lá? O cursO 
dEvE prOpOrciOnar um autOEstudO para quE sE vOltE aO tErritóriO 
E sE pOssa rEcOnfigurá-lO (fiOcruz-cE, 2018).

Na imagem-síntese que segue é perceptível a importância do diálogo entre 
arte e cuidado e o diálogo da Política de Educação Popular em Saúde com 
as Políticas de Equidade, bem como a articulação entre os diferentes sabe-
res. A espiral expressa a idéia de movimento que se abre para acolher os 
territórios, seus sujeitos e culturas, assim como a produção de saberes na 
perspectiva processual, dialógica e socialmente compartilhada.

  Grupo 3   Integrantes: Charliane Fernandes (ANEPS) e Verinha Dantas 
(EKOBÉ/ANEPS)
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tErritóriO OndE prEdOminam açõEs dE vigilância quE nãO dialO-
gam cOm O tErritóriO E trazEm impactO à saúdE das pEssOas E 
aO ambiEntE, a ExEmplO da pulvErizaçãO cOm vEnEnO nO cOmbatE 

processos inseridos nos territórios de forma participativa e capazes de re-
fletir sobre o que promove a vida e a saúde, assim como o que ameaça a 
vida em cada território, instigando para as possibilidades de realizar uma 
vigilância participativa. 

  Grupo 4   Integrantes: Ana Cássia Ferreira (Fiocruz/CE), Ana Cláudia 
Teixeira (Fiocruz/CE) e Edson Oliveira (CIRANDAS DA VIDA/SMS)



46 aO mOsquitO da dEnguE, sEm cOnsidErar quE nO EntOrnO tEm 
casa, crianças brincandO, um riO E suas EspéciEs rEprEsEn-
tadas nOs pEixEs. pOdEria sE implEmEntar açõEs mais EficazEs 
vOltadas para O dEscartE dOs rEsíduOs sólidOs EspalhadOs 
nO tErritóriO E quE acumulam água. a Outra imagEm mOstra 
a pOssibilidadE dE sE fazEr uma vigilância Em saúdE partici-
pativa Em quE as pEssOas sEntam Em rOda E manifEstam O quE 
prOmOvE a saúdE da cOmunidadE: cistErna, água dE qualidadE, 
sanEamEntO, cultura, EducaçãO pOpular, quintal prOdutivO. 
Essas dimEnsõEs quE prOmOvEm a vida ExprEssam a saúdE Em 
sEu sEntidO amplO (fiOcruz-cE, 2018).

Na imagem-síntese a seguir destaca-se o olhar do semiárido como território 
de vida e a importância da discussão do acesso às tecnologias de convivên-
cia no Semiárido para os Povos que ali habitam. Também trouxe a importân-
cia da vigilância participativa.

  Grupo 5    Integrantes: Camila Batista (CPP/CE), Duda Quadros (BRIN-
QUEDO DE RUA/ANEPS) e Vilma Duarte (EKOBÉ/ANEPS)



47dOis cEnáriOs. lEitura atual: tEm muitas tEcnOlOgias, mas prE-
cisa sE difundir mais. E OndE sE chEga há a rEprEsEntaçãO dE 
quE O sEmiáridO nãO é lugar dE vida. é prEcisO cOmprEEndEr 
quE nãO é a sEca, sãO as cErcas quE impEdEm O acEssO à água. 
O sOnhO é quE O cursO aJudE a difundir tEcnOlOgias, quE dê 
visibilidadE aOs pOvOs dO sEmiáridO, quE cOlOquE à dispOsiçãO 
Os sabErEs (fiOcruz-cE, 2018).

A imagem-síntese que virá adiante traz a articulação entre a Educação Po-
pular em Saúde e a Convivência com o Semiárido como forma de promover 
a integração nos territórios em defesa da vida, de forma dialógica e parti-
cipativa simbolizadas por elementos da natureza (sol, lua, árvores, frutos).

 Grupo 6  Integrantes: gigi castro (Fiocruz/CE), Ivanilde Damasceno 
(CÁRITAS/CE) e Ana Luísa Rodrigues (EKOBÉ/ANEPS)



48 O grupO fEz uma figura Em dOis tEmpOs. primEirO, há ExpEriên-
cias E Elas dãO frutO, mas muitas vEzEs EstãO dEsarticuladas, 
isOladas. O cursO vai sEr Essa árvOrE quE vai Juntar pEssOas E 
ExpEriências difErEntEs cOmO numa ciranda E quE vai dar muitOs 
frutOs, a partir dO sOl da cOnvivência cOm O sEmiáridO E da lua 
quE é a EducaçãO pOpular Em saúdE (fiOcruz-cE, 2018).

Olhar para os desenhos remete à idéia de circularidade, abertura, expansão 
e complementariedade que se expressam em  mandalas, cirandas, espirais 
que vão compor as construções pedagógicas  ao longo de todo o processo, 
como enfatizado a seguir:

O cursO lEmbra a imagEm dE uma mandala cOlOrida cOnstruída 
a muitas mãOs, OlharEs múltiplOs, OlharEs divErsOs, vivências E 
ExpEriências Em articulaçãO EntrE Os mOvimEntOs dE EducaçãO 
pOpular Em saúdE (anEps) E dE cOnvivência cOm O sEmiári-
dO (rEssadh), a acadEmia (fiOcruz cEará, uEcE, unilab, 
ifcE) E O sistEma dE saúdE (sEcrEtaria municipal dE saúdE/
sms fOrtalEza). é impOrtantE dizEr quE, para além dO apOiO 
matErial rEcEbidO pOr partE dO ministériO da saúdE, é a sO-
lidariEdadE, O amOr, a EnErgia E O EngaJamEntO pOlíticO dOs 
suJEitOs E parcEirOs EnvOlvidOs na cOnstruçãO dEssE cursO 
quE O sustEnta E O mantém vivO E pulsantE! (tEixEira apud 
fiOcruz-cE, 2019b, p. 16-17).

A diversidade dos sujeitos envolvidos ligados a diferentes campos do conhe-
cimento e de práticas, com objetos de interesse e atuação distintos foram 
determinantes na construção desse desenho, sempre considerando o diálo-
go entre a Educação Popular em Saúde e Convivência com o Semiárido. Essa 
construção compartilhada germinou e dela floresceu uma experiência de 
formação significativa e inovadora enquanto processo pedagógico e como 
estratégia de construção do conhecimento apontando para o fortalecimento 
do Projeto Popular de Sociedade. 
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É
cOmO sEr nO mundO lâmina sEm fErir nEm sE 
dEixar fErir? cOmO dEsEnvOlvEr tEcnOlOgias 
para uma artE dE vivEr Em paz? cOmO cuidar 
dE gEntE tãO frágil? (lima apud fiOcruz-
-cE, 2019c, p. 3)

com muita reverência que nos aproximamos desse tema 
dado na partilha dos inúmeros aspectos da experiência 
em sistematização do Curso de Especialização/Aperfeiço-
amento em Educação Popular e Promoção de Territórios 
Saudáveis na Convivência com o Semiárido, concebido 
em 2017, planejado durante todo o ano de 2018 e viven-
ciado em 2019. Essa experiência, de tão viva e pulsante, 
continua em processo, seja pela sistematização em cur-
so, seja pela reverberação de tudo quanto produziu em 
termos de educação no coletivo, Educação Popular em 
Saúde, Vigilância da Saúde para promoção de territórios 
saudáveis e Convivência com o Semiárido. 

Procurando, pois, o mote que pudesse dar a tônica deste 
escrito, fomos dar na abertura do Curso, ocorrido em 7 



52 de janeiro de 2019, na confluência cósmica em que no céu o Sol se encon-
trava em Capricórnio: ali plasmou-se, diante de quase, mais ou cerca de cem 
pessoas o que nascia da troca, da partilha, da construção, da confiança de 
seres advindos de uni.versos tão diversos mas tão afins, a partir do que re-
verberou na voz do cenopoeta Ray Lima que, com seu tambor e como arauto 
de um novo tempo, bradava a plenos pulmões a questão acima posta como 
epígrafe — e que ecoou em nós: antes, durante e depois daquele momento.

Ao tratar, pois, da Matriz curricular e das características e dinâmicas do 
processo pedagógico do Curso de Especialização/Aperfeiçoamento em Edu-
cação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o 
Semiárido — seja quanto à sua Estrutura Curricular: Módulos e Unidades 
de Aprendizagem e os Encontros Regionais e Interestadual; seja quanto às 
características desse Currículo: Estrutura Modular e Desenho Curricular; 
seja quanto aos Conteúdos e à Interdisciplinaridade vivida com a Diversi-
dade de temas abordados nos Módulos a partir do Diálogo Interdisciplinar; 
seja, por fim, no que tange à Gestão Compartilhada do Processo Pedagógico 
—, curvamo-nos humildemente diante desta experiência para dela ouvir o 
que soa como fundamento/esteio/coragem, na perspectiva do diálogo entre 
a questão posta por Lima (apud FIOCRUZ-CE, 2019c, p. 3) — reiterando: 
Como ser no mundo lâmina sem ferir nem se deixar ferir? Como desenvolver 
tecnologias para uma arte de viver em paz? Como cuidar de gente tão frágil? 
— e a concepção de Guerrero Arias (2010, p.5) quando diz, a propósito des-
sa “gente tão frágil” que, como seres humanos, somos estrelas com coração 
e com consciência. 

Esperamos — no sentido do esperançar de Freire tão repetidamente trazido 
para o contexto desta experiência por Verinha Dantas — que isso seja um 
possível no sentido de um inédito viável, não por qualquer outro motivo 
senão pelo que de potente esta experiência traz no muito que des.construiu, 
em termos de processos educativos baseados numa educação bancária 
(FREIRE, 2005), e em termos do que re.construiu com base numa pedago-
gia da autonomia (FREIRE, 1996), na radicalidade mais freireana possível.

A intervenção do Curso, como ação refletida e continuada, fonte de um co-
nhecimento que se gesta partilhado, constitui uma estética própria, toda 
sua, que alimenta uma racionalidade mais ampla, capaz de comportar sua 
dimensão estético-expressiva. Buscando seu alento no princípio de comuni-
dade, que tem se confrontado com o princípio do mercado e o princípio do 
Estado, como diria Santos (2005, p.92), essa práxis pensa uma ação no mun-
do que ultrapassa a hipertrofia do controle, da regulação e da manipulação, 
tão característicos da governamentalidade dominante hoje. 

É, ao contrário, construindo um pensar emancipatório, em que o conheci-
mento se expande quando se reparte, modifica a vida e nosso autoconhecer-
-se se aprofunda no conhecer o mundo, que vincamos nosso compromisso 
com o trabalho do presente. Desse modo, é na medida em que identificamos 
os colonialismos — uma espécie de mutação social, causadora de desuma-
nidades a serem superadas —, que nosso agir intensifica seu sentimento 
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53amoroso de mundo, sedimentando sua força argumentativa. 

A interpenetração dos campos das ciências e da arte, da vida e do amor no 
decorrer dos estudos, ia solapando o insólito da dor exposta pelos nervos 
vivos do espanto, que nos surpreendia sempre, ao percebermos a profun-
didade do estado de exceção em vigor, posto como normalidade regulató-
ria. Nunca a naturalização das vidas nuas, como critica Agambem (2007). A 
nossa resistência — e não negamos em nenhum momento nossa implicação 
nessa ciranda de possíveis — reencontrava a todo passo seu vívido caminho 
de lutas, seus novos tons para cantar seu canto.  

Olhando as janelas do que vivemos em nós mesmos, percebemos que, sem 
abandonar a esfera pública, os coletivos não se detiveram na crítica às institu-
cionalidades, mas alargaram o pensar político para a vastidão dos campos de 
esperançar e semear a eterna novidade da vida. Percebendo os limites postos 
nas crises de representação do Estado e na sanha do capitalismo mundializa-
do nutrido por holocaustos, ora silenciosos, ora nem tanto, os nossos coleti-
vos reinventam a vida da política junto da política de uma vida emancipatória. 
Por que utilizamos emancipatória? Porque ainda a estamos fazendo.   

Perguntava-se Assman, na apresentação do livro de Agamben (2007, p.11): 
“é possível tudo isso diante da força e da normalidade da exceção, e diante 
da imperiosa normalidade da vida nua em que estamos ou fomos metidos?” 
Pensamos que essa pergunta ao leitor ou leitora, que ele faz, damos a respos-
ta no esforço coletivo vivido por todos/as nós, nas frentes várias de atuação 
de cada um/a, com suas constelações de grupos e amores. Como continua 
o autor: “frente ao capitalismo como religião moderna por excelência, que 
se tornou o improfanável absoluto para todos nós, ou frente à destruição 
moderna de qualquer experiência”[...], partamos para fazer semeaduras, ar-
roteando o solo para “o dever político da próxima geração ” (idem, p.10-11). 

Vinham as torrentes dos dias e era aí mesmo, desfiando a meada do tem-
po, que nos reencantávamos novamente com a arte de transformar. Precisa 
ação, a do pensamento que se adianta ao fazer mais promissor. “O gesto do 
entendimento desideologiza as mãos, e neste sentido, os desaliena; e na via 
da intervenção lia-se que a ‘dialética entre as mãos’ e o objeto se revela no 
gesto do entender” (FLUSSER, 2014, p. 89).   

E aqui fazemos um elogio maior à experiência como fonte de saber perma-
nente, núcleo do pensamento educacional dos Módulos. A potência crítica 
e criadora do novo, ínsita na discursividade das experiências socializa-
das e estudadas, põe à luz a fonte que brilha na pergunta sobre como as 
transformações se fazem por elas, no correr do “tempo de agora”, como 
dizia Benjamin (1985). Dizia mais o autor: pergunta-se na experiência, ao 
auditório social que partilha sua narrativa, como a história que ela conta 
pode ser continuada. Essa pergunta repartimos com você, que nos lê. Cha-
memos o povo para compartir a roda das noites e dos dias amarfanhados 
de noites indormidas e de sonhos encenados à luz do sol. Nessas rodas a 
esperança não é uma palavra vã.    
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5 Tendo como referência desse 
coletivo Verinha Dantas, que, dentre 
muitas outras coisas — entre as quais 
ser mãe de quatro filhos/as, avó 
de uns/umas tantos/as netos/as e 
cuidadora de primeira ordem, sendo 
uma das fundadoras do Espaço 
Ekobé —, é Médica graduada pela 
UFRN, Especialista em Saúde 
Pública, Mestra em Saúde Pública 
pela Universidade Estadual do 
Ceará e Doutora em Educação pela 
Universidade Federal do Ceará, e uma 
das coordenadoras gerais do Curso 
de Especialização/Aperfeiçoamento 
em Educação Popular e Promoção de 
Territórios Saudáveis na Convivência 
com o Semiárido.  

6 Tendo como referência Ana Cláudia 
de Araújo Teixeira, pesquisadora 
em Saúde Pública da Fiocruz-CE 
desde 2015, Graduada em Farmácia 
pela Universidade Federal do Ceará, 
Especialista em Formação Docente 
na Área de Vigilância da Saúde 
pela Escola Nacional de Saúde 
Pública pela Fundação Oswaldo 
Cruz, Mestra em Saúde Pública pela 
Universidade Federal do Ceará, 
Doutora em Educação Brasileira 
pela Universidade Federal do 
Ceará e Pós-Doutorado em Saúde 
Pública, sendo coordenadora geral, 
com Verinha Dantas, do Curso de 
Especialização/Aperfeiçoamento em 
Educação Popular e Promoção de 
Territórios Saudáveis na Convivência 
com o Semiárido, e também adepta, 
como praticante e militante, da 
meditação como forma de conexão 
consigo e com o mundo.

I
2.1. SOBRE AS REDES DE SUSTENTAÇÃO DO CURSO

mporta dizer, assim, a propósito desse já explícito para-
doxo a perpassar o humano, que o Curso nasce, como um 
grande rio, dos muitos veios que o antecederam, entre os 
quais dois grandes afluentes: a   Articulação Nacional de 
Movimentos e Práticas em Educação Popular e Saúde/
ANEPS5  e a   Rede Saúde, Saneamento, Água e Direitos 
Humanos para o Semiárido/RESSADH6. 

Se nos detivéssemos apenas na análise do que envolve 
essas redes, já teríamos muito pano pra mangas, mas a 
imagem do rio caudaloso que se formou a partir dessas 
duas vertentes, juntas mas muitas vezes em confronto 
(felizmente sadio, diga-se de passagem) na disputa no 
campo das ideias e das práticas, na busca por se contra-
por afirmativamente em relação ao que historicamente 
tem sido a construção de um

[...] padrãO glObal, univErsal dE pOdEr, para 
O cOntrOlE absOlutO da vida, dO pOlíticO, dO 
EcOnômicO, dO sOcial, da cultura, da naturE-
za, dOs sabErEs, das subJEtividadEs, dOs ima-
gináriOs, dOs cOrpOs. uma matriz cOlOnial-im-
pErial dE pOdEr sustEntada na viOlência E nO 
dEspOJO E quE tEm EstadO prEsEntE cOmO um 
cOntinuum históricO dEsdE primEirOs prOJE-
tOs cOlOniais dE cristóvãO cOlOmbO, até Os 
atuais prOJEtOs impErialistas glObais  [...] 7 
(guErrErO arias, 2010, p.6),

Isso talvez nos permita alcançar o que essa parceria pro-
porcionou em termos de ação, experiência e aprendiza-
do enquanto um projeto que, mesmo sem explicitamen-
te carregar essa alcunha, teve muito certamente um viés 
decolonial no sentido de um

[...] quEstiOnamEntO radical E uma busca 
dE supEraçãO das mais distintas fOrmas dE 
OprEssãO pErpEtradas pEla mOdErnidadE/cO-
lOnialidadE cOntra as classEs E Os grupOs 
sOciais subaltErnOs, sObrEtudO das rEgiõEs 
cOlOnizadas E nEOcOlOnizadas pElas mEtró-
pOlEs EurO-nOrtE-amEricanas, nOs planOs dO 
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7 Tradução livre de: “[...] patrón 
global, uni-versal de poder, para 

el control absoluto de la vida, 
de lo político, de lo económico, 

de lo social, de la cultura, de 
la naturaleza, de los saberes, 
de las subjetividades, de los 

imaginarios, de los cuerpos y de las 
afectividades. Una matriz colonial-

imperial de poder sustentada en 
la violencia y el despojo, y que 

ha estado presente como un 
continuum histórico desde los 

iniciales proyectos colonialistas de 
Cristobal Colón, hasta los actuales 

proyectos imperialistas globales 
[...]” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 6).

Existir humanO, das rElaçõEs sOciais E EcOnô-
micas, dO pEnsamEntO E da EducaçãO (mOta 
nEtO, 2018, p.4).

Relativamente à ANEPS, vale ainda a pena ressaltar a 
presença de espírito quanto à oportunidade — prova-
velmente uma das derradeiras antes que o caos institu-
cional se instalasse no âmbito do governo federal com 
a ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência da Repúbli-
ca Federativa do Brasil — surgida em 2017 a partir da 
construção do Curso de Especialização/Aperfeiçoamento 
em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudá-
veis na Convivência com o Semiárido, qual seja: buscar 
difundir a  Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde no Sistema Único de Saúde / PNEP/SUS8.  Quan-
to à RESSADH, importante dizer sobre o acolhimento 
à proposta da ANEPS para elaboração e submissão do 
projeto do Curso ao Ministério da Saúde. Em relação ao 
papel desempenhado pela Fiocruz Ceará, enquanto ges-
tora institucional desse processo, cabe lembrar o pronto 
acolhimento da proposta inicialmente desenhada pelos 
movimentos sociais de Educação Popular em Saúde, a 
partir da ANEPS, e de Convivência com o Semiárido, a 
partir da RESSADH, e a disposição para o diálogo aberto, 
a negociação dos propósitos e a equalização das diferen-
ças, que se desdobrou na construção coletiva desenhada 
pelo conjunto dos atores envolvidos, assim como o diá-
logo e a capacidade de elaborar uma proposta singular 
de Curso respeitando as diversidades. Uma vez entabu-
lado o namoro entre essas duas articulações —ANEPS e 
RESSADH —, o mais veremos a seguir a partir das mui-
tas desinências construídas, não sem muito trabalho, 
alegria e sacrifício — este no sentido ampliado de um 
fazer pleno de sentido. 

 

8 A Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde do Sistema Único 

de Saúde/PNEPS-SUS foi instituída 
em 19 de novembro de 2013 e é fruto 

do longo percurso feito seja pelos 
movimentos em Educação Popular 
em Saúde, seja pelos movimentos 

de saúde cuja base é a humanização 
dos atendimentos à população — e 
é um marco no sentido de acolher 

institucionalmente os saberes 
populares oriundos de “raizeiros/

as, benzedeiros/as, erveiros/as, 
curandeiros/as, parteiras, práticas 

dos terreiros de matriz africana, 
indígenas, entre outros” (BRASIL, 

2012, p. 11), na Atenção Primária 
à Saúde, trazendo as dimensões 

da espiritualidade, da arte e do 
pertencimento como fundamentais 

para os cuidados e sendo orientada 
pelos seguintes princípios: diálogo, 

amorosidade, problematização, 
construção compartilhada do 

conhecimento, emancipação e 
compromisso com a construção 

do projeto democrático e popular 
(idem).
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Q
9  A Pedagogia da 
Alternância se 
fundamenta na 
“[...] necessidade 
de promover 
uma maior 
articulação entre 
teoria e prática, 
alternando os 
tempos e os 
espaços entre as 
ações em sala 
de aula (Tempo 
Escola – TC) e 
aquelas a serem 
desenvolvidas 
nos territórios, 
aos quais os 
educandos 
estão vinculados 
(Tempo 
Comunidade 
– TC). Neste 
sentido a 
alternância 
busca articular 
universos 
considerados 
opostos ou 
insuficientemente 
interpretados, tais 
como o mundo 
da escola e o 
mundo da vida 
contribuindo 
para colocar em 
relação diferentes 
parceiros com 
identidades, 
preocupações e 
lógicas também 
diferentes” 
(FIOCRUZ-CE, 
2019b, p. 12).

2.2 AS UNIDADES DE APRENDIZAGEM COMO BASE INTEGRADORA DAS 
TEMÁTICAS

uando revisitamos o material produzido e/ou quando acessamos a 
memória do que foi esse processo de construção, nunca é demais expressar 
o sentimento de gratidão por tudo quanto foi construído coletivamente. E 
quando dizemos coletivamente, isso significa, para além das instituições, 
entidades, movimentos, grupos e/ou pessoas envolvidas, o aporte da 
experiência na acepção trazida, uma vez mais, por Ray Lima, quando daquela 
mesma abertura do Curso, em janeiro de 2019, tomando-a a partir de seu 
efeito sinergético e não como somatória apenas:

traduçãO livrE dE: “[...] patrón glObal, uni-vErsal dE 
pOdEr, para El cOntrOl absOlutO dE la vida, dE lO pOlí-
ticO, dE lO EcOnómicO, dE lO sOcial, dE la cultura, dE 
la naturalEza, dE lOs sabErEs, dE las subJEtividadEs, dE 
lOs imaginariOs, dE lOs cuErpOs y dE las afEctividadEs. 
una matriz cOlOnial-impErial dE pOdEr sustEntada En la 
viOlEncia y El dEspOJO, y quE ha EstadO prEsEntE cOmO 
un cOntinuum históricO dEsdE lOs inicialEs prOyEctOs 
cOlOnialistas dE cristObal cOlón, hasta lOs actualEs 
prOyEctOs impErialistas glObalEs [...]” (guErrErO 
arias, 2011, p. 6).

Dizer, então, que a escolha por um processo modular deu-se, ao longo das 
cerca de 52 reuniões de preparação ocorridas em 2018, em função de po-
tencializar os recursos — agora não só os da experiência, mas também os de 
caráter material, já que o que se previa era alcançar não apenas o estado do 
Ceará, mas fazer chegar junto desse processo também o Rio Grande do Nor-
te. E como reunir as pessoas para dar conta das 366 horas/aula necessárias 
para ressignificar a sociedade que podemos ser — vale dizer: com inclusão 
dos povos originários, afrodescendentes, e com toda a sua imensa gama de 
saberes —, considerando todos esses recursos, mas também a limitação de 
tempo no sentido prático da vida cotidiana?

Pensou-se, assim, em três grandes Unidades de Aprendizagem/UA — a par-
tir dos aportes da  Pedagogia da Alternância9  , trazida, enquanto referên-
cia, sobretudo pelos movimentos de Educação do Campo, pelo Movimento 
dos/as Trabalhadores/as Rurais Sem Terra/MST, pela Educação Contextu-
alizada no Semiárido, e mesmo pela Educação Indígena — para o que se 
previu como   tempo-escola10  e para o  tempo-comunidade11  , em que os 
processos de aprendizagem coletiva se complementavam entre momentos 
presenciais e os que se estendiam para os territórios de origem de cada par-
ticipante, no formato do quadro que logo adiante segue.
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10 “O tempo-escola possibilitará 
aos educandos estabelecer uma 

relação de diálogo direta com 
educadores e com os conteúdos 

teóricos previstos no currículo com 
o propósito de estabelecer nexos 

com as diferentes realidades vividas 
com base na problematização, a 

fim de promover reflexões sobre as 
questões relevantes para que possam 

construir proposições de intervenções 
transformadoras nos contextos onde 

atuam” (FIOCRUZ-CE, 2019b, p. 12).

11 “No tempo-comunidade, os alunos 
retornam aos territórios de atuação 

para exercitar a socialização do 
aprendizado com sistematização dos 

processos vivenciados” (idem).

12 Recursos advindos do Ministério 
da Saúde por meio da Coordenação 

Geral de Apoio ao Controle Social, 
à Educação Popular em Saúde e às 

Políticas de Equidade – CGASOC/
Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa – DAGEP/Secretaria 

de Gestão Estratégica e 
Participativa – SGEP.

13 O Curso, enquanto teve 
financiamento — porque disso 

ainda falaremos, mas não agora 
—, os destinou sobretudo para 
as despesas de deslocamento/
alimentação/hospedagem dos/

as participantes, à exceção de 3 
bolsistas para apoio às atividades 

de campo e de sistematização, 
mais uma secretaria e um pequeno 

aporte para infraestrutura.

14 O Curso acolheu 76 inscritos/
as, dos quais 52 lograram cumprir 

todas as etapas.

UNIDADES DE 
APRENDIZAGEM/UA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

TEMPO-ESCOLA – 
PERÍODO/ CARCA 

HORÁRIA 

TEMPO-
COMUNIDADE 

– CARGA 
HORÁRIA

UA I – Educação 
Popular em Saúde 

no Contexto do 
Semiárido 

102 horas 

7 a 13 de 
janeiro de 2019 

– momento 
presencial em 
Fortaleza/70h

32 horas

UA II – Diálogos e 
intervenções nos 

territórios 
114 horas 

8 a 14 de abril de 
2019 – momento 

presencial em 
Fortaleza/70h

44 horas

UA III – Políticas 
públicas e 

sistematização de 
ações afirmativas 

em Educação 
Popular em Saúde 

e Convivência 
com o Semiárido 

nos territórios 

150 horas 

10 a 16 de 
junho de 2019 

– momento 
presencial em 
Fortaleza/70h

+

Momentos 
presenciais: 

pelo menos um 
Encontro Regional 
/8h e o Encontro 

Interestadual/16h, 
no período de 20 

de setembro a 
17 de outubro de 

2019 

56 horas 

Carga Horária 
Total 366 234 132

.

QUADRO 1 – UNIDADES DE APRENDIZAGEM 
E PERÍODO DO TEMPO-ESCOLA

Fonte: FIOCRUZ-CE, 2019b.

Resolvida a questão de como o Curso se daria no seu 
aspecto ampliado, havia que chegar ao seu funciona-
mento no mais miúdo, ou seja, no modo como se divi-
diriam em Módulos. 

Imagine-se que plasmar um processo como esse, com 
recursos da ordem de (apenas)   R$ 619.150,0012  , sem 
previsão de pagamento de honorários para  professo-
res/as13  e com uma estimativa de alcance para cerca de 
52 pessoas14   — com tempo-escola de 7 dias por sema-



58 na/10 horas de encontro por dia/3 Unidades de Aprendizagem com espaço 
de um mês e meio a dois meses entre uma e outra — era algo de uma com-
plexidade já de per si. Veja-se, porém, que quando o esteio é grande — ou dito 
de outro modo: quando quem segura na rodilha aguenta com o peso do pote, 
e quando o que permeia o processo vai se azeitando com diálogo verdadeiro, 
com amorosidade, com cuidado, com problematização, com vistas à emancipa-
ção de todas as pessoas envolvidas e com os sentidos todos voltados para a 
construção de um projeto democrático e popular —, o encontro das forças, por 
mais diversas quanto à natureza ou origem, longe de miná-las, potencializa-as. 
Pode-se, com certeza, dizer que esse processo esteve o tempo todo eivado de 
axé. E como axé deriva de Exu   (OLIVEIRA, 2021)15      , pode-se dizer que esse 
processo teve o tempo todo a força dos Exus desse mundo todo. Exu enquanto 
ética, Exu enquanto estética, Exu enquanto linguagem poética, criativa, Exu 
enquanto ciência que rompe com o cartesianismo e inclui a sensibilidade, Exu 
enquanto poética das relações, Exu enquanto regente da comunicação — o 
que, a propósito dos Módulos, refletiu-se da cara, do corpo e da coragem dos/
as sujeites todes envolvides no processo, propondo sempre a construção do 
conhecimento de forma compartilhada nessa grande ciranda.

MÓDULOS
CARGA    

HORÁRIA  
– TE

CARGA    
HORÁRIA 

– TC

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL

I. Sociedade, Estado e 
Modelo de Desenvolvimento 32 horas 4 horas 36 horas

II. Território, Trabalho e Cultura 38 horas 24 horas 62 horas

III. Educação Popular em Saúde 46 horas 16 horas 62 horas

IV. Promoção e Vigilância à Saúde 16 horas 4 horas 20 horas

V. Água, Agroecologia, Saneamento e 
Convivência com o Semiárido 38 horas 16 horas 54 horas

VI. Construção Compartilhada do 
Conhecimento 64 horas 68 horas 132 horas

TOTAL 234 horas 132 horas 366 horas

TCC 100 horas 100 horas

Óbvio que num contexto de tanta complexidade, os Módulos não funciona-
ram de maneira retilínea, linear, tal como na tabela acima. Eles se imbrica-
ram um no outro de modo tanto a construir sentido quanto a dialogar com 
as possibilidades de tempo e disponibilidade do grupo docente, constituído, 
em boa parte, por pessoas que também colaboraram na sua elaboração. 

Dessa maneira, construímos como que um tecido em que sobre o tripé estru-

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS POR TEMPO-ESCOLA (TE) 
E TEMPO-COMUNIDADE (TC) DOS MÓDULOS

Nota: 
A carga horária 

do Tempo Escola 
do Módulo VI é 

composta por 40 
horas relativas 

ao momento 
presencial em 
Fortaleza e 24 

horas referentes 
ao Encontro 

Regional (8 horas) 
e ao Encontro 

Interestadual (16 
horas)

Fonte:  Adaptado de FIOCRUZ-CE, 2019a.

15 Vide live 
do professor 
Eduardo Oliveira: 
Estética Negra 
como Filosofia 
Africano-
Brasileira de 
Libertação, 
16 nov. 2021. 
Disponível em: 
https://www.
youtube.com/
watch?v=O
CurkfsErdk. 
Acesso em: 26 
out. 2022.



59turado nas três Unidades de Aprendizagem se foi tecendo, com os elemen-
tos apontados pelos seis Módulos, a partir da diversidade de abordagens 
metodológicas trazidas para o Curso, um caudal de conhecimentos — no 
qual, em determinados momentos, não se localizava uma fonte, ou uma úni-
ca fonte, pelo fato de realmente provir de todos, de todas e de todes.

Como o que orientava a formação não era um sistema ordenado de conteú-
dos a se per.correr mas a construção de uma ambiência em que a contribui-
ção de cada um, de cada uma, tinha validade efetiva no diálogo com quem 
facilitava os Módulos, foi-se instituindo em cada qual e em todo o coletivo a 
confiança — elemento fundante das relações, expressa e muitas vezes trazi-
da à roda por Verinha, quando cantava a canção de Johnson Soares que diz:

tu mE Ensinas quE Eu tE EnsinO

O caminhO nO caminhO

cOm tuas pErnas

minhas pErnas andam mais.

Essa confiança foi um dos ingredientes mais importantes para que de fato o 
processo se desse com êxito. Porque condições em contrário, pode-se dizer, 
também não faltaram. Voltando, porém, à imagem do tecido, a costura das 
Unidades de Aprendizagem/UAs foi urdida ao longo de todo 2018, com mui-
tos/as sujeites envolvides naquelas 52 reuniões, numa média que se levada a 
termo revela que praticamente não se passou uma semana sem que houves-
se um encontro. Isso permitiu um amadurecimento lento mas consistente 
das decisões tomadas, com possibilidade de revê-las por muito mais pontos 
de vista — e mesmo de experimentar muitas das proposições de modo a 
tornar uma prática a máxima que diz que toda educação é (ou deveria ser) 
uma autoeducação (STEINER, 2003, p. 22).

Dessa forma, deu-se que, tal como encontramos no Projeto Pedagógico de 
Cursos de Pós-Graduação Especialização Lato Sensu (PPC):

O cursO dE EspEcializaçãO Em EducaçãO pOpular E prOmOçãO dE 
tErritóriOs saudávEis na cOnvivência cOm O sEmiáridO, prOpOs-
tO pEla árEa dE saúdE E ambiEntE da fiOcruz cEará, cOnta cOm 
a parcEria das sEguintEs instituiçõEs E OrganizaçõEs: univErsi-
dadE da intEgraçãO intErnaciOnal da lusOfOnia afrO-brasilEira 
(unilab); univErsidadE Estadual dO cEará (uEcE); institutO 
fEdEral dE EducaçãO, ciência E tEcnOlOgia (ifcE); sEcrEtaria 
municipal dE saúdE dE fOrtalEza; articulaçãO naciOnal dE mO-
vimEntOs E práticas dE EducaçãO pOpular Em saúdE (anEps) E 
rEdE saúdE, sanEamEntO, água E dirEitOs humanOs (rEssa-
dh) (fiOcruz-cE, 2019b, p. 4).

Essas parcerias dizem da relação com as institucionalidades. Quanto à mili-
tância e ao que diz respeito às entidades da sociedade civil e aos movimen-



60 tos sociais envolvidos, e que compuseram também a Coordenação Político-
-Pedagógica do Curso, contamos com a Cáritas Brasileira Regional Ceará, o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Centro de Estudos 
do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (Cetra) e o Conselho Pastoral 
dos Pescadores (CPP) – integrantes da RESSADH,  da ANEPS e da Rede Na-
cional de Médicos e Médicas Populares.

Esse conjunto de sujeitos sociais foi capaz não só de dialogar, de se articular, 
de colocar na roda o seu melhor mas de, ao longo dos processos e dos desafios 
que foram surgindo, ir agregando mais e mais sujeitos que, mesmo quando 
presentes apenas como indivíduos (caso de professores/as universitários/as, 
por exemplo, que não exatamente representavam seu departamento ou uni-
versidade), traziam na sua experiência a passagem ou a relação intrínseca e 
orgânica com os coletivos no campo da saúde, da educação popular, do meio 
ambiente, da Convivência com o Semiárido, entre tantos outros.

Nessa urdidura — e reencontrando a   memória dos processos do Curso16  , 
é possível perceber as proposições, os ajustes, as revisões no que se ia avan-
çando no sentido de burilar e aperfeiçoar o que fosse uma ideia ou proposição 
inicial —, temos, como um entre tantos possíveis exemplos, o seguinte trecho:

[...] nO dEsEnhO dE cada módulO é impOrtantE prOcurar a intEgra-
çãO, a partir dE tEmas gEradOrEs, EntrE Os cOncEitOs/rEfErEn-
ciais tEóricOs,  práticas/instrumEntOs/tEcnOlOgias/Estratégias-
-pOlíticas, atEntandO para O dimEnsiOnamEntO Em tErmOs dE carga 
hOrária, das Estratégias mEtOdOlógicas E dOs dEsdObramEntOs 
nOs tErritóriOs E cOmunidadEs; OriEntaçãO gEral: EntEndEr quE 
na EducaçãO pOpular/EducaçãO prOblEmatizadOra/EducaçãO cOn-
tExtualizada, a figura dO/a prOfEssOr/a EspEcialista assumE O pa-
pEl dE facilitadOr-a/mEdiadOr-a; nEssE sEntidO, aO invés dE aulas 
ExpOsitivas, primar pElO trabalhO Em pEquEnOs grupOs [...]  (fiO-
cruz-cE, 2018, p. 2).

Conquanto pareça simples, chegar a con.sensos como esse exigiu por demais 
em capacidade de articulação mas também de sensibilidade, pois se todas 
as ideias foram bem vindas, nem todas resistiram ao crivo do bom senso e 
da relação entre desejo/necessidade. O que passou pela apreciação e apro-
vação de todes os/as envolvides, porém, foi conscientemente maturado e 
pôde, ao tomar contato com os sujeitos aos quais se destinava, plasmar-se 
de maneira a um só tempo ética e esteticamente aceitável, a despeito de 
suas singularidades, origens e ampla diversidade.

Essa brincadeira de ir articulando os diversos saberes foi tão divertida, en-
quanto proposição, que ao encontrar-se com aqueles e aquelas a quem se 
destinava, não pôde ter outro destino senão o do avivamento das potências 
trazidas por cada um/a. E ao se mirar o desenho das Unidades de Apren-
dizagens em meio ao “xadrez” que foi o entrelaçamento significativo dos 

15 Documento 
em word/PDF em 
que se registrou 
essas reuniões 
com tópicos 
que atestam o 
que se avançou 
em cada uma 
das 52 reuniões 
realizadas 
em 2018 e 
que organizei 
enquanto estive 
com bolsista do 
Curso de maio 
de 2018 a junho 
de 2019.



61Módulos, pode-se ter uma aproximada percepção do que se deu, enquanto 
processo, para quem o viveu.

As Unidades de Aprendizagem foram fundamentais para articular temas tão 
diversos. Para compreensão do que foi cada uma das Unidades de Aprendi-
zagem, a Unidade de Aprendizagem I (FIOCRUZ-CE, 2019c) trouxe de forma 
muito presente a importância do território e da historicidade como elemen-
tos fundamentais para que os educandos/as/es pudessem interagir com os 
sujeitos locais em seus territórios e para a importância da construção com-
partilhada de conhecimentos com esses sujeitos, tal como se pode ver a seguir. 

7.JANEIRO.2019 | MANHÃ
ABERTURA DO CURSO

7.JANEIRO.2019 | TARDE-NOITE
MÓDULO III – Educação Popular em Saúde

Organicidade – Tabela com os NAEs
Vídeo Vida Maria/Círculo de Cultura/Histórias 

de Vida c/ Profa. Dra. Ângela Linhares

8.JANEIRO.2019 | MANHÃ
MÓDULO III – Educação Popular em Saúde

Apresentação do Curso c/ Profa. Dra. 
Ana Cláudia de Araújo Teixeira

Linha/Trilhas do Tempo da Educação Popular

8.JANEIRO.2019 | TARDE
MÓDULO III – Educação Popular em Saúde

Linha/Trilhas do Tempo da Educação Popular c/ Profa. Dra.Vera Dantas
MÓDULO I – Estado, Sociedade e Modelo de Desenvolvimento

Exposição dialogada com a Profa. Dra. Adelaide Gonçalves

9.JANEIRO.2019 | MANHÃ
MÓDULO I – Estado, Sociedade e Modelo de Desenvolvimento

Sociodrama com Profa. Dra. Fátima Maciel

9.JANEIRO.2019 | TARDE
MÓDULO II – Território, Trabalho e Cultura

Círculo de Cultura c/ Profa. Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira
/ Prof. Dr. Fernando Carneiro/ 

Profa. Dra. Vanira Pessoa - Síntese com o Prof. Dr. Jeovah Meireles

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I/UA I
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10.JANEIRO.2019 | MANHÃ  

MÓDULO II – Território, Trabalho e Cultura
Debate s/ filme Avatar com Profa.Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira 

Oficina de Cartografia Social c/ Pesquisador/as Profa. Dra. Ana 
Cláudia de Araújo Teixeira/ Prof. Dr. Fernando Carneiro/ Profa. Dra. 
Vanira Pessoa/ Profa. Ms. Graça Viana/Prof. Dr. Edenilo Barreira

10.JANEIRO.2019 | TARDE   
MÓDULO II – Território, Trabalho e Cultura

Apresentação dos Mapas produzidos

11.JANEIRO.2019 | MANHÃ 
MÓDULO V – Água, Saneamento, Agroecologia e CSA

Roda de Conversa com Ms. Alessandro Nunes/Cristina 
Nascimento/Fco.Nonato/

Ms. Soraya Vanini Tupinambá

11.JANEIRO.2019 | TARDE
 MÓDULO V – Água, Saneamento, Agroecologia e CSA

Linha/Trilhas do Tempo da Agroecologia

12.JANEIRO.2019 | MANHÃ 
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do 

Conhecimento
Oficina de Sistematização com 

Profa. Dra. Vanderléia Laodete Pulga
Apresentação Síntese Criativa produzida nos grupos

12.JANEIRO.2019 | TARDE
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Exposição Dialogada s/ Sistematização 
c/ Profa. Dra. Vanderléia L.Pulga

Preparação Feira do Soma Sempre c/ Ray Lima

12.JANEIRO.2019 | NOITE 
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Feira do Soma Sempre – “apurado”

13.JANEIRO.2019 | MANHÃ 
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Corredor do Cuidado c/ Profa. Dra.Vera Dantas
Roteiro para exercício do Passo a Passo da Sistematização

Acordo sobre próximos passos
Avaliação e Cenopoética final



63A Unidade de Aprendizagem II (FIOCRUZ-CE, 2019d), por sua vez, teve como 
base as produções cartográficas participativas realizadas nos territórios e 
as sínteses reflexivas dos/as educandos/as a partir das leituras temáticas, 
ambas vivenciadas no tempo-comunidade e articuladas às temáticas propos-
tas em cada módulo, como se pode ver pelo que segue.

8.ABRIL.2019 | MANHÃ 
 ABERTURA DA UAII

8.ABRIL.2019 | TARDE-NOITE 
 MÓDULO II – Território, Trabalho e Cultura

Apresentação Cartografias Sociais (fotos)
Síntese Cartografias Sociais

9.ABRIL.2019 | MANHÃ 
 MÓDULO IV – Promoção e Vigilância à Saúde

Teatro-Fórum c/ Profa. Dra. Vera Dantas

9.ABRIL.2019 | TARDE-NOITE
MÓDULO IV – Promoção e Vigilância à Saúde
Exposição dialogada c/ Prof. Dr. Marcelo Firpo

Debate s/ vídeo A história das coisas 
c/ Profa. Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira

Sínteses criativas das obras de Paulo Freire et al c/ NAEs

10.ABRIL.2019 | MANHÃ
MÓDULO IV – Promoção e Vigilância à Saúde

Oficina de Mapeamento Injustiça Ambiental e Saúde
no Brasil c/ Profa. Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira

10.ABRIL.2019 | TARDE
MÓDULO IV – Promoção e Vigilância à Saúde

Apresentação das matrizes produzidas
Saberes e práticas dos territórios

11.ABRIL.2019 | MANHÃ
MÓDULO V – Água, Agroecologia, Saneamento e CSA

Exposição dialogada/ Cultura Alimentar
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Conversa sobre sistematização (passo a passo, plano e eixo) 
/ Profa. Dra. Vera Dantas e Ms. gigi castro

Um possível roteiro para sistematização de experiências

UNIDADE DE APRENDIZAGEM/UAII
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11.ABRIL.2019 | TARDE 

MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento
Metodologias Participativas de Construção do Conhecimento 

c/ Profa. Dra. Rocineide Ferreira e 
Profa. Dra. Vera Dantas

12.ABRIL.2019 | MANHÃ 
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Oficinas de Vídeo c/ Uirá Dantas e de Cordel com Edson Oliveira

12.ABRIL.2019 | TARDE-NOITE
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Produção Audiovisual e Produção Oficina de Cordel

13.ABRIL.2019 | MANHÃ
MÓDULO II - Território, Trabalho e Cultura

De sonhação a vida é feita c/ Ray Lima, Profa. 
Dra. Vera Dantas, Jair Soares e Juliana Anjos

Feira do Soma Sempre

13.ABRIL.2019 | TARDE-NOITE 
MÓDULO I – Sociedade, Estado e Modelo de Desenvolvimento

Mesa Redonda Gênero e Saúde c/ Ms. Lourdes Vicente, 
Kaio Lemos e Magnólia Said

Sínteses criativas sobre gênero c/ NAEs

14.ABRIL.2019 | MANHÃ
MÓDULO I – Sociedade, Estado e Modelo de Desenvolvimento

Banho de Som c/ Profa. Dra. Vera Dantas
Júri simulado c/ mediação de Ms. Soraya Vanini Tupinambá

Encaminhamentos finais
Avaliação final pelos NAEs

A Unidade de Aprendizagem III (FIOCRUZ-CE, 2019e) trouxe fortemente o 
cuidado e a equidade em saúde e na Convivência com o Semiárido. Teve como 
característica o protagonismo dos/as educandos/as/es na discussão dos te-
mas em cada módulo, principalmente por meio dos Círculos de Cultura.
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM/UA III

10.JUNHO.2019/MANHÃ – ABERTURA DA UAIII
MÓDULO IV – Promoção e Vigilância à Saúde

Círculo de Cultura s/ Política de Vigilância à Saúde c/ NAE 8
Esquema/resumo Vigilância em Saúde elaborado

 p/ Glória Carvalho

10.JUNHO.2019 | TARDE 
MÓDULO I – Sociedade, Estado e Modelo de Desenvolvimento

GV GO para trabalhar Políticas de Equidade c/ NAEs 2, 3, 4, 5, 6, e 7

11.JUNHO.2019 | MANHÃ 
MÓDULO I – Sociedade, Estado e Modelo de Desenvolvimento

Mesa Redonda Estratégias de Inclusão e Garantia de 
Direitos das Populações Tradicionais

e Indígenas c/ Fagna/assentada, Maninha/pescadora, 
Kílvia/indígena Tapeba

11.JUNHO.2019 | TARDE - 
MÓDULO III – Educação Popular em Saúde

Vídeo-debate s/ PNEPS/SUS
Círculo de Cultura/Oficina dos Sentidos s/ PNEPS/SUS c/ NAE 1

12.JUNHO.2019 | MANHÃ/TARDE
 MÓDULO III -  Educação Popular em Saúde

e MÓDULO V - Água, Agroecologia e Saneamento na CSA
Orientação coletiva das Experiências de Sistematização 

de Educ.Pop.em Saúde e CSA
Divisão dos territórios por eixos p/ orientação coletiva

Síntese das orientações coletivas

13.JUNHO.2019 | MANHÃ -  
MÓDULO III -  Educação Popular em Saúde

Círculo de Cultura – Cuidado e Integralidade em Saúde 
na Perspectiva Popular

13.JUNHO.2019 | TARDE 
MÓDULO III -  Educação Popular em Saúde

Vivências Coletivas de Cuidado
Meditação c/ Profa. Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira

Corredor do Cuidado c/ Profa. Dra. Vera Dantas, Ray Lima, 
Jair Soares e Renata Dantas Biodança c/ Renir
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14.JUNHO.2019 | MANHÃ 

Participação da turma na Greve Geral

14.JUNHO.2019 | TARDE
MÓDULO III -  Educação Popular em Saúde

Oficinas simultâneas de Constelação Familiar c/ Profa. 
Dra. Vera Dantas, Sagrado Feminino c/ Renata Dantas

Dantas e Reflexologia com Edvan Florêncio
Depoimentos s/ as Oficinas

15.JUNHO.2019 | MANHÃ 
MÓD.V – Água, Agroecologia e Saneamento na CSA

Vivências e intercâmbios de experiências de tecnologias sociais 
de CSA e farmácia viva

Depoimentos s/ vivências no Ekobé e NEPPSA

15.JUNHO.2019 | TARDE 
MÓD. VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Planejamento dos Encontros Regionais
Quadro-síntese do Planejamento dos Encontros Regionais

16.JUNHO.2019 | MANHÃ 
MÓDULO VI – Construção Compartilhada do Conhecimento

Orientações sobre Intervenção/TCC c/ Profa. Dra. Ana
 Cláudia de Araújo Teixeira, Profa. Dra. Vera Dantas, Ray Lima

 e Ms. gigi castro
Avaliação

Encerramento da UAIII 

Fechando esse tópico — e não porque não houvesse muito mais coisas a di-
zer, mas justamente porque nem querendo seria possível dar conta do que 
foi a construção desse processo e toda a sua riqueza —, cremos ser interes-
sante aportar o aspecto de inovação do Curso. Para tanto, recorramos uma 
vez mais ao PPC, quando diz que:

O Curso ora proposto traz, portanto, uma inovação ao buscar, através da ar-
ticulação entre a ANEPS e a RESSADH na concepção e execução da proposta 
pedagógica, promover o diálogo entre os trabalhadores de saúde, as redes, 
os fóruns, as articulações, os movimentos sociais e populares que atuam nos 
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17 O Curso de 

Especialização/
Aperfeiçoamento 

em Educação 
Popular e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência com 

o Semiárido, 
enquanto 

realização das 
Unidades de 

Aprendizagem 
no formato dos 

6 Módulos já 
expostos mais 

os Encontros 
Regionais e 

Interestadual 
aconteceu ao 

longo de 2019, 
finalizando com 

a entrega e a 
avaliação dos 
Trabalhos de 

Conclusão de 
Curso/TCCs em 

maio de 2021. 
No entanto, 

seu percurso 
enquanto 
processo 

segue até essa 
sistematização, 
que se estende 

até 2022.

campos da Educação Popular em Saúde e de Convivência com o Semiárido. 

diantE dEssE cOntExtO, saliEnta-sE a impOrtância dO cursO Em 
pauta dadO quE sE prOpõE a cOntribuir cOm a fOrmaçãO dE prO-
fissiOnais dO campO da saúdE E suJEitOs pOpularEs, além dE dE-
sEncadEar açõEs nOs tErritóriOs dE atuaçãO dEssEs suJEitOs; E 
pOssibilitar O intErcâmbiO dE ExpEriências nOs municípiOs E rEgi-
õEs EnvOlvidas acErca das ExpEriências dE EducaçãO pOpular Em 
saúdE E das fOrmas sustEntávEis dE usufrutO dO tErritóriO, tEc-
nOlOgias sOciais E Estratégias dE cOnvivência cOm O sEmiáridO, 
na pErspEctiva da prOmOçãO da saúdE. adEmais, valE dEstacar a 
rElEvância da prOpOsta Ora aprEsEntada nO âmbitO dO sus, haJa 
vista sEus ObJEtivOs dE cOntribuir para a instituiçãO da pOlítica 
naciOnal dE EducaçãO pOpular Em saúdE nO sus nOs EstadOs 
dO cEará E dO riO grandE dO nOrtE EnvOlvEndO Os divErsOs 
EixOs dE atuaçãO prOpOstOs pEla pnEps/sus; cOntribuir para 
inclusãO das ExpEriências dE EducaçãO pOpular Em saúdE cOmO 
práticas dE prOmOçãO E cuidadO Em saúdE nO âmbitO dO sus; 
E dEsEnvOlvEr Estratégias dE incOrpOraçãO das ExpEriências E 
práticas dE EducaçãO pOpular Em saúdE cOm EnfOquE na tEmá-
tica saúdE, sanEamEntO, água E dirEitOs humanOs nOs sErviçOs 
dE saúdE visandO a prEvEnçãO, prOmOçãO E vigilância da saúdE 
(fiOcruz-cE, 2019b, p. 9-10).

Ao mirar as 52 pessoas que concluíram o Curso após seus cerca de   3 anos 
de duração17  , não se pode deixar de perceber o quanto as sementes ali lan-
çadas, na forma multifacetada com que se engendraram os saberes a partir 
dos Módulos dentro das Unidades de Aprendizagem, germinaram nos mais 
diversos sentidos — o que veremos a seguir, a partir do tópico sobre os En-
contros Regionais e Interestadual, onde se pôde ter uma mostra do que fru-
tificou. E como tinham por base o vivido que cada educando/a trazia para 
a roda, foram na direção do que Ângela Linhares compartilhou, enquanto 
reflexão, durante a UAI, ao dizer que:

(…] O sabEr da EducaçãO pOpular sE fOrJa na luta, na luta sO-
cial! numa visãO tradiciOnal, a gEntE Já naturalizOu quE a gEntE 
aprEndE as cOisas, Ou numa univErsidadE Ou Em qualquEr agência, 
E vai aplicar, vai usar! nãO. sEmprE frEirE dissE issO mas vOcês 
vivEram antEs dE lEr issO! vOcês vivEram primEirO E dEpOis rE-
conheceram ― no Freire ou em outras pessoas! ― que vocês 
sE fOrmam na própria luta! (linharEs apud fiOcruz-cE, 
2019c, p. 40).
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T

2.2 GESTÃO COMPARTILHADA DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

tudO issO é O quE 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! 
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! quandO a univErsidadE 
fOi citada aqui, tOdas as vEzEs, é quandO 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 in-
tErvEnçãO 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! (li-
nharEs apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 41)

razemos essa fala pelo que de significativo ela nos remete ao chegar à última 
parte desta reflexão sobre o per.Curso da Especialização/Aperfeiçoamento 
em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência 
com o Semiárido. 

Nesse sentido, ao tratar da Gestão Compartilhada desse processo é preciso 
ter a humildade de reconhecer que não é o fato de ter contado com profes-
sores/as doutores/as nem de ser executado por uma das instituições reco-
nhecidamente de expressão em ciência no país, o que permitiu ao curso ser 
o Curso que foi. Realmente, aquilo que nas reflexões já da Unidade de Apren-
dizagem I se apontava como a importância das relações, dos relacionamen-
tos, da construção do conhecimento nesse trânsito de um ser para o outro, 
foi o que deu o esteio, a coragem e a graça para viver tudo o que foi vivido.

Essa fala, porém, não vem de alguém de fora da vida acadêmica mas, sim, 
de uma autora reconhecida na produção de conhecimentos científicos no 
campo da saúde e da educação — e que teve participação significativa no 
processo do Curso. A percepção, porém, de que o diálogo, esse elemento 
tão bem tratado por Freire ao longo de toda a sua obra, é fundamental e 
fundante, e de que o conhecimento não é propriedade de nenhum grupo, 
de nenhuma classe, de nenhuma faixa etária, de nenhuma raça ou etnia, 
de nenhum nicho, mas que ele se faz em relação, é uma luz, um guia na 
análise desse processo que, pelos percalços, poder-se-ia dizer esteve re-
lativamente fadado ao fracasso.

Onde localizar, pois, o que fez a diferença e transformou o descaso de um 



69governo federal com seus compromissos numa experiência exitosa? No 
compartilhamento da gestão — ou dito de outra forma: na gestão compar-
tilhada! E aqui voltamos para os dois grandes afluentes desse processo — e 
para as duas grandes mediadoras que tivemos nas pessoas da pesquisadora 
da Fiocruz-CE, Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira, integrante da RESSADH, 
e da Profa. Dra. Vera Dantas, Verinha, integrante da ANEPS. 

Esses dois veios, essas duas forças, ANEPS e RESSADH, RESSADH e ANEPS, 
estiveram o tempo todo presentes: em confronto a partir do diálogo, em di-
álogo a partir do confronto. E podemos dizer,  a partir de nossa aproximação 
com o Curso nas múltiplas funções que junto a ele exercemos, que poucas 
vezes vimos um processo em que as forças se confrontassem de maneira tão 
respeitosa, sem com isso abrir mão, de forma alguma, de sua potência. 

Nesse sentido, ter junto e poder contar com a força de movimentos, entida-
des e instituições que fizeram parte do Curso e de sua CPP foi também uma 
forma de construir conhecimento que se fez com todos os elementos com 
que se trabalhou o tempo todo nesse per.Curso — e que outros não são, nem 
foram, senão os princípios que regem a própria PNEPS/SUS. 

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de 
Saúde — cujas bases vêm dos anos de 1950 e 1960, passando por todos 
os revezes vividos por um período de ditadura militar no país nos anos 
de 1970, e que a partir das lutas encetadas pela participação política de 
sujeitos sociais imbuídos da sabedoria de que a saúde é um direito inalie-
nável, integram-na à Constituição Federal nos anos de 1980, espraiam-se 
depois nos anos de 1990 a partir de uma Rede e seguem nos anos 2000 
em articulação e movimento até virar essa Política: PNEPS/SUS — tem por 
princípios, pois: o diálogo, a amorosidade, a problematização, a constru-
ção compartilhada do conhecimento, a emancipação e o compromisso com a 
construção do Projeto Democrático e Popular. E com o que nos deparamos 
ao longo de todo esse processo, da sua concepção à chegada dos/as 52 es-
tudantes ao título de especialistas ou técnicos/as com aperfeiçoamento? 
Com o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção comparti-
lhada do conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção 
do Projeto Democrático e Popular. 

E isso foi tão forte que, ao invés de buscar elencar os meandros de um pro-
cesso que já se fez explícito a partir de tudo quanto já se disse a propósito 
do próprio Curso, nos faz lembrar e trazer aqui, para compartilhar de que 
modo pressupomos ter encarado o que encaramos, superado o que supe-
ramos, o seguinte trecho:

as situaçõEs-limitE nãO sãO pOntOs dE EstagnaçãO da luta sOcial, 
aO cOntráriO instigam mudanças, a partir dO mOmEntO Em quE O 
trabalhO críticO sE instaura na açãO humana, prOpOndO Os atOs-
-limitE quE subvErtEm a dOminaçãO E EstabElEcEm O inéditO viávEl 
(brasil, 2012, p. 10).

Esse é um trecho do documento que orientou a formulação da PNEPS/SUS, lan-
çado em 2012, advindo do mesmo Ministério da Saúde que, em outras mãos, foi 
o que oficializou o corte das verbas para o Curso — tal qual vem fazendo com 



70 questões relativas à educação e à saúde, desde que se instalou o atual governo 
federal, seja dificultando, seja se omitindo quanto a processos outros.

Se, porém, olharmos tudo o que foi construído — e do qual essas páginas dão 
uma breve, muito breve ideia —, se olharmos tudo o que foi transformado, 
tudo o que segue em ação, seja como semente, seja como fruto, seja como 
desafio, seja como questão, não é possível crer que a PNEPS/SUS já não esteja 
viva e pulsante, espalhada por cantos desse Semiárido cearense e potiguar, em 
consonância com o que outros territórios do Brasil também já estão a fazer. 

E por isso tudo expressamos nossa gratidão! Dizendo, como os/as cursistas 
a partir de inspiração no próprio Curso:

O mOvimEntO da pOEsia

é alEgria dO cOnvivEr!
O mOvimEntO da pOEsia

é alEgria dO bEm vivEr!
(cançãO criada cOlEtivamEntE - apud fiOcruz-cE, 2019f).

Evoé, pois, a todos, todas e todes cujas digitais ficaram gravadas nesse processo!
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O

na EducaçãO pOpular

ninguém libErta ninguém

as pEssOas sE libErtam

cOmpartilhandO O quE têm:
sabErEs, ExpEriências,
cOnhEcimEntO, vivências

pra tOdOs vivErEm bEm

(OlivEira apud fiOcruz-cE, 2019a, p. 5).

Curso de Educação Popular e Promoção de Territórios 
Saudáveis na Convivência com o Semiárido foi realiza-
do entre 2019/2020 e desenvolveu-se nas modalidades 
Aperfeiçoamento e Especialização Lato Sensu. De acor-
do com o Conselho Nacional de Educação (CNE), essas 
modalidades de ensino possuem uma longa tradição e 
sobretudo distinções. A primeira visa a reformulação 
de conhecimentos e habilidades e envolve diretamente 
educandos/as que ainda não concluíram o ensino su-
perior. Ao final de um curso de aperfeiçoamento não é 
exigido o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no for-
mato tradicional. A segunda envolve educandos/as que 
possuem diploma de graduação, trabalha-se o desenvol-
vimento de abordagens teórico-práticas e necessita-se 
de um (TCC) para sua conclusão.



74 Todavia, podemos ir muito mais além do que essa nomenclatura estabe-
lecida, por isso, indagamos: como construir um processo formativo tendo 
como princípio o campo da Educação Popular em Saúde que possa romper 
com os formatos tradicionalmente estabelecidos de formações autodeno-
minadas “capacitações”? 

Na área da educação e da saúde essa palavra é utilizada há séculos. Em qual-
quer questão relacionada à formação de pessoas, utiliza-se sempre o ter-
mo “capacitação”, ou seja, vamos instrumentalizar aqueles/aquelas que não 
sabem, vamos capacitar os incapacitados e “dar para eles/elas” os saberes 
necessários para conduzirem sua prática cotidiana. Muitas dessas capaci-
tações ficam restritas aos conhecimentos  de ordem teórica e técnica sem 
problematizar o cotidiano social, político e cultural da prática exercida, as 
questões éticas e políticas que envolvem a práxis dos/as diversos/as profis-
sionais — e, principalmente, a escuta e a inclusão dos saberes dos/as profis-
sionais e também das comunidades em que estes/as atuam.   

Percebe-se que essa perspectiva mencionada anteriormente adota uma 
visão tradicional de se realizar processos formativos. Muitas vezes, forma-
ções/capacitações com uma conotação bancária de ensino, melhor dizendo, 
a educação pensada e praticada como mera transmissão de conhecimento 
ancorada em abordagens pedagógicas em que o educador/professor “sabe 
de tudo e deposita o seu conhecimento e intelecto nas mentes dos educan-
dos”. Paulo Freire (1921-1997) na obra Pedagogia da Autonomia: saberes 
necessários à prática educativa (1996), questionava o problema da relação 
verticalizada no processo educativo. Essa verticalização não se dá apenas no 
processo em si, mas principalmente na construção do próprio processo — 
desde o pensar na elaboração da formação até em sua prática acontecendo, 
seja na sala de aula ou fora dela. Nesta perspectiva, seguimos com a citação 
de Freire (1996), que problematiza tal questão:

sE, na ExpEriência da minha fOrmaçãO, quE dEvE sEr pErmanEn-
tE, cOmEçO pOr acEitar quE O fOrmadOr é O suJEitO Em rElaçãO 
a quEm mE cOnsidErO O ObJEtO, quE ElE é O suJEitO quE mE 
fOrma E Eu, O ObJEtO pOr ElE fOrmadO, mE cOnsidErO cOmO um 
paciEntE quE rEcEbE Os cOnhEcimEntOs — cOntEúdOs — acu-
muladOs pElO suJEitO quE sabE E quE sãO a mim transfEridOs 
(frEirE, 1996, p. 24-25).

Compreende-se que a verticalização do processo ensino-aprendizagem na 
relação entre educador/a e educando/a contribui negativamente para que 
se alcance processos autônomos em relação ao ato de ensinar e aprender. 
Isto significa que o/a educador/a que se coloca como aquele/a que deposita 
o conhecimento não está se libertando de seu processo castrador. Além de 
tudo, consegue tolher a possibilidade dos/as educandos/as serem sujeitos 
dos seus processos de aprendizagem.

Tais práticas educativas sustentam uma visão cartesiana e ao mesmo tem-
po positivista porque tendem a separar o sujeito e o objeto do processo de 



75aprendizagem. Este contexto trata os processos vitais como meros repasses 
técnicos-científicos, desse modo, tais questões nos mobilizam para pensar e 
agir de outra maneira. A proposta do método racionalista sistematizado por 
René Descartes (1596-1650) deixa clara a separação entre o sujeito ou coisa 
pensante (res cogitans) em relação à matéria ou objeto (res extensa) que é 
algo para ser pensada, determinada e definida pelo sujeito pensante (res 
cogitans) à luz do res divina, ou seja, Deus é veraz e com base na veracidade 
divina surge o conhecimento humano verdadeiro.

Para não sermos arbitrários/as com os conceitos aqui expostos em relação a 
René Descarte e ao seu método racionalista e geométrico, é importante des-
tacar que em sua busca pelo conhecimento verdadeiro, Descartes aposta em 
um caminho dedutivo para se alcançar a verdade absoluta sobre si mesmo 
e sobre o conhecimento humano. Durante esse percurso o filósofo se afas-
tou de tudo o que ele considerava como esdrúxulo, imperfeito e da ordem 
das sensações para buscar um entendimento mediado pela ordem racional 
e matemática. A obra fundamental em que Descarte vai tratar destas ques-
tões é a Regulae ad directionem ingenii de 1628, antes mesmo de redigir sua 
obra mais famosa, que é o Discours De La Méthode, publicado na Holanda em 
1637. Segundo Fragoso (2011), por volta de 1628, ao redigir as Regulae ad 
directionem ingenii, Descartes introduz o termo latino scientia para indicar 
o tipo de conhecimento que busca: “Toda ciência é conhecimento [cognitio] 
certo e evidente.”

A concepção positivista possui sua raiz em Saint Simon (1760-1825), con-
tudo  consolida-se com os estudos de August Comte (1798-1857) e outros 
autores como Spencer (1820-1903). Esse pensamento reforça uma ideia 
de ciência como fundamento de uma nova ordenação social e reconhece 
a exatidão dos processos e a técnica como único meio para o desenvolvi-
mento das sociedades. Percebe-se que de um lado temos o foco no sujeito 
detentor do intelecto e do saber e, do outro, a exatidão da técnica como 
base para as sociedades. Tais escolas de pensamento influenciaram por 
demais os processos educativos e formativos, sejam na área da saúde ou 
em outras áreas de conhecimento.

Neste sentido, precisamos pensar outros modos de se construir e produzir 
formações que possam envolver os sujeitos do processo educativo na própria 
condução, reflexão, mobilização e produção coletiva dos conhecimentos de-
senvolvidos no seio do diálogo e da problematização das realidades sociais 
na relação Eu-Tu. Martin Buber (1878-1899) nos alertou sobre a importância 
da relação “Eu-Tu”. Na sua concepção, os processos e os sujeitos vão se cons-
tituindo mediados pelo diálogo em contraposição à relação “Eu-Isso”.  “O Eu 
não é, repetimos, uma realidade em si, mas relacional” (BUBER, 2009). 

Nas Palavras de Buber (2009. p. 8), “não se pode falar em Eu sem o mun-
do, sem Isso ou sem o Tu”. A reflexão de Buber traz a dimensão do diálogo 
como fundamento essencial das construções humanas e podemos percebê-
-la como sendo apropriada para a produção de processos educativos que 
propõem formas e maneiras horizontais de construção. 



76 Valendo-nos das reflexões de Buber, Freire e outros pensadores que tratam 
da importância do diálogo, apontamos que a proposta deste Curso não ado-
tou uma postura convencional de formação. Pelo contrário, começou-se por 
refletir criticamente sobre o modelo do Curso, as metodologias necessárias 
para gerar uma produção de conhecimento de forma coletiva e política no 
campo da saúde, levando em consideração os princípios do diálogo, da amo-
rosidade, da problematização da realidade e do compromisso com um projeto 
político, democrático e popular de sociedade. 

Para escrever sobre esse processo tendo como bússola uma perspectiva 
mais metafórica e poética, associamos essa construção às águas de um rio: 
quando em dia de chuva densa, sua correnteza é fortalecida com o potencial 
maior de força e a rapidez em seu percurso, capaz de transformar rapida-
mente seu caminho e as suas margens em direção ao seu objetivo de chegar 
ao encontro do mar. Por este ângulo, refletir sobre as dimensões, matrizes, 
princípios e abordagens deste processo tendo como referência a Educação 
Popular, além de desvelar os caminhos percorridos, propicia compreensão e 
a reflexão sobre as possibilidades de outras experiências serem recriadas e 
contribuírem para a tessitura de saberes populares transgressores e desco-
lonizadores. Transgredir é se tornar sujeito pensante, um sujeito que contri-
bui ativamente para no seu eterno processo de aprender-ensinar-aprender. 

Assim se deu esse percurso envolvendo sujeitos que caminham em diver-
sas áreas do conhecimento e propiciando experiências que foram vividas 
com muita força simbólica para os/as sujeites que as protagonizaram e que 
foram atravessadas/os e transformadas/os durante a jornada. Tivemos: 
artistas populares, educadoras populares, rezadeiras, poetas, agricultoras, 
médicos/as, enfermeiras, pedagogas, filósofos, cuidadoras, atores, artesãs, 
agentes de saúde, cenopoetas, biólogas, terapeutas, arte-educadores/as, 
farmacêutica, pesquisadoras etc. A educadora popular e educanda, Sávia 
Augusta Régis em seu TCC, destaca a importância da construção do Curso: 

Essa história cOmEça Em 2017 quandO um grupO dE EducadOrEs 
E EducadOras pOpularEs cOmEçam a sOnhar cOm O cursO dE Es-
pEcializaçãO/apErfEiçOamEntO Em EducaçãO pOpular E prOmO-
çãO dE tErritóriOs saudávEis na cOnvivência cOm O sEmiáridO. 
O cursO fOi sEndO gEstadO pOr mEiO dE EncOntrOs, diálOgOs, 
afEtOs, amOrOsidadE, lutas E militância. ElE fOi frutO da intEra-
çãO EntrE instituiçõEs E mOvimEntOs quE sE apOiaram na pOlítica 
naciOnal dE EducaçãO pOpular Em saúdE nO sistEma únicO dE 
saúdE-pnEps/sus (régis, 2020, p. 9).

Neste seguimento, a construção do Curso foi sendo produzida em diálogo 
com os movimentos sociais e populares, tanto da área da saúde como de 
outras áreas, perfazendo assim, o que se conhece por transdisciplinarida-
de — vale dizer, o que vai além da interdisciplinaridade. Segundo Nicoles-
cu (1999) quanto à transdisciplinaridade, o prefixo “(trans) diz respeito 
àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferen-
tes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreen-



77são do mundo presente para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento” (NICOLESCU, 1999).

Nessa construção tivemos, então, a Articulação Nacional de Movimen-
tos e Práticas de Educação Popular em Saúde/ANEPS-CE; a Rede Saúde, 
Saneamento, Água e Direitos Humanos para o Semiárido\RESSADH. De 
acordo com o Relatório da Unidade de Aprendizagem I (2019), esses mo-
vimentos congregam os diversos sujeitos e coletivos que promovem, aco-
lhem e embalam muitas ações conjuntamente aos movimentos sociais, 
sem as quais os territórios cearenses e potiguares certamente sofreriam 
bem mais impactos, num contexto de crescente desterritorialização e 
de violação aos direitos humanos em todos os âmbitos. Vale salientar 
que o Curso — apesar de ter conseguido o financiamento do Ministério 
da Saúde por meio da Coordenação Geral de Apoio ao Controle Social, 
à Educação Popular em Saúde e às Políticas de Equidade (CGASOC), do 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa(DAGEP) e da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa(SGEP), além da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) — foi fruto de muita luta social.

Desse modo, o desenvolvimento do Curso envolveu uma diversidade de sa-
beres e práticas de vários territórios das chamadas Macrorregiões de saúde 
do Ceará: Cariri, Sertão Central, Sobral, Vale do Jaguaribe e Litoral Leste, 
Fortaleza/Região Metropolitana e Oeste do Rio Grande do Norte. Ressalta-
mos que os diversos sujeitos foram refazendo o caminho da formação, além 
da própria estrutura desenhada inicialmente. 

Como mencionamos acima, o Curso trouxe uma estrutura desenhada co-
letivamente pelos diversos movimentos, mas o caminho foi sendo refeito 
pelo fato do percurso da formação acolher os diversos saberes dos sujei-
tos do processo. Isso significa que os momentos de mística, as práticas 
culturais, os acolhimentos e as trocas de saberes foram sendo redese-
nhadas com os saberes que cada sujeito e movimento traziam para parti-
lhar. A articulação de saberes que foram produzidos na experiência dia-
loga com o trecho do cordel produzido pelo cuidador e educador popular 
Edson Oliveira, que mesmo não participando do Curso como educando, 
teve significativas contribuições na construção da proposta curricular, 
atuando como educador durante o Curso e com suas produções artís-
ticas, tais como o folheto de cordel intitulado Mané Tolo e Zé Sabido e a 
Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que faz parte do Guia do 
Curso/UA I. Seguimos com o trecho do cordel:

O pOvO tEm sabEdOria

indEpEndEntE da idadE

dO lugar OndE vivE

quEr nO campO Ou na cidadE

é bOm a gEntE aprEndEr

quE na artE dE vivEr



78 nãO ExistE faculdadE

 
nãO há quEm saiba dE tudO

E quEm nãO saiba dE nada

cOnvErsandO é quE sE EntEndE

E durantE a caminhada

tu mE Ensina, quE Eu tE EnsinO

E assim vamOs sEguindO

até O fim da JOrnada

(OlivEira apud fiOcruz-cE. 2019a, p. 5). 

As trocas e ensinamentos produzidos nas rodas de acolhimento, nos círcu-
los de cultura, nas intervenções cenopoéticas, nos corredores de cuidado, 
nas Feiras do Soma Sempre, no tribunal simulado, nas construções da linha 
do tempo da Educação Popular em Saúde e da Agroecologia e nas sínteses 
criativas foram sendo gestadas de forma colaborativa e sempre partindo das 
experiências dos/as seus/suas protagonistas.

Ray Lima reflete sobre isso no encontro de sistematização com a Coordena-
ção ampliada do Curso: 

[...] Eu nãO cOnsigO vEr pOr unidadE, mas cOnsigO vEr a unidadE 
dissO! primEirO, Essa cOisa dE OndE a gEntE partiu: dE um prOcEs-
sO dE váriOs cOlEtivOs, dE ExpEriências acadêmicas, mOvimEntOs 
sOciais, E um cOlEtivO pra dar cOnta dissO — à basE dE muita 
discussãO, EstudO, muitas rEuniõEs, pra chEgar nO EncOntrO quE 
sEria O cursO! E O cursO cOmO sEndO O pEr.cursO [...]. mas a 
gEntE partiu das raízEs dO agir/pEnsar. a gEntE fOi partindO das 
nOssas ExpEriências E ali a gEntE fOi vEndO O quE cOlOcaria dEn-
trO dO cursO. havia uma prOpOsta dE cOntEúdO, mas a gEntE fOi 
atualizandO issO cOm a ExpEriência das pEssOas, dOs mOvimEntOs, 
das instituiçõEs E quE fOram dandO sEntidO aO cursO (lima apud 
fiOcruz-cE, 2019E, p. 6).
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nifica em ato considerando o contexto vivido no país e as possibilidades des-
te se constituir espaço de rearticulação de movimentos e outros sujeitos/
as como pesquisadores/as, educadores/as, trabalhadores/as do campo da 
saúde em um tempo histórico de desarticulação entre os movimentos popu-
lares e de ameaça à democracia — e revelam a necessidade de socializar os 
aprendizados como estratégia de fortalecimento dessa rearticulação:

a gEntE viu as articulaçõEs quE sE fEz para O cursO, ElEs cOmEçam 
a ExErcitar issO quandO cOmEçam a trabalhar fOrmas dE difun-
dir Os cOnhEcimEntOs quE prOduzEm! (lima apud fiOcruz-cE, 
2019E, p. 11)
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P
3.1 LUZES PARA A PRODUÇÃO DE LEITURAS CRÍTICAS DA REALIDADE: DO 
RITUAL À CARTOGRAFIA SOCIAL

or se constituir em um processo pedagógico articulado, intencional e coleti-
vo, é possível identificar dimensões educativas, entre as quais evidenciamos 
a dimensão sociopolítica que se revela principalmente na análise crítica 
da realidade e considerando a educação contextualizada e comprometida 
com as necessidades das pessoas em suas comunidades e territórios com 
a produção de saúde e de vida, com a participação e a democracia, com a 
possibilidade de pensar coletivamente ações de transformação da realidade 
na perspectiva da justiça, da igualdade, com enfoque de gênero, raça/etnia, 
classe e geracional, respeito às diversidades e produzindo transformações 
na realidade social e nas relações humanas e destas com a natureza.

Como caminho de leitura da realidade nesse processo, destacamos a 
potência da Cartografia Social que se constituiu a partir da produção de 
mapas com expressões geográficas, culturais, sociais, ambientais e de 
saúde, dialogados com os sujeitos pertencentes ao território. Por meio 
da cartografia foi possível realizar a leitura coletiva da realidade, pois 
permitiu “saber de quando está acontecendo alguma coisa na comuni-
dade, saber os instrumentos/ferramentas para fazer análise e compre-
ender as possibilidades de que acontece no seu interior, os impactos” 
(FIOCRUZ-CE, 2019b, p. 38).  

A Cartografia social foi introduzida no Curso já na Unidade de Aprendiza-
gem I como parte do Módulo II: Território, Trabalho e Cultura. Na ocasião, 
os/as educandos tiveram a oportunidade de fazer um exercício em grupo 
de construção de mapas dos territórios escolhidos por eles/as a partir das 
questões orientadoras “O que ameaça a saúde e a vida nos territórios?” e 
“O que promove a saúde e a vida nos territórios?”.  Nesse exercício realiza-
do em formato de oficina os educandos/as receberam as orientações para 
elaborarem a cartografia social com as comunidades em seus territórios de 
moradia e atuação. Essas cartografias sociais realizadas nos territórios fo-
ram apresentadas e discutidas na Unidade de Aprendizagem II, tendo sido 
a base para a discussão sobre Vigilância da Saúde no Módulo IV: Promoção 
e Vigilância à Saúde no Território. A propósito, a cartografia social possibi-
lita um olhar problematizador sobre as várias dimensões que atravessam o 
território, fundamental para o desenvolvimento das ações de vigilância da 
saúde em articulação com a atenção primária em saúde. 

A técnica da cartografia social da forma como proposta no Curso tem sido 
utilizada em pesquisas participativas como a pesquisa-ação e a pesquisa-
-participante para subsidiar a elaboração de plano de ação com vista ao 
desenvolvimento de ações de enfrentamento aos problemas e ameaças 
identificadas e de fortalecimento das potencialidades e dos elementos que 
promovem a saúde e a vida nos territórios (PESSOA, 2010; ALVES, 2013; 
TEIXEIRA; RIGOTTO, 2013). Ademais o mapeamento participativo pode ser 
utilizado como uma das etapas em processos participativos de territoriali-
zação em saúde no âmbito do SUS, particularmente na atenção primária em 
saúde com o objetivo de identificar as necessidades de saúde que orientem 



81as ações que podem ser desenvolvidas na perspectiva da atenção integral à 
saúde envolvendo os sujeitos dos diversos segmentos que vivem, trabalham 
ou atuam no território de alguma maneira (PESSOA, 2013).

Soares (2020) também reflete sobre a importância dessa abordagem em 
seu Trabalho de Conclusão de Curso.

cada EducandO E Educanda fOi cOnvidadO/a a Entrar Em sEus tEr-
ritóriOs E rEalizar E cOnstruir cOlEtivamEntE cOm a cOmunidadE 
uma cartOgrafia sOcial E cOm issO rEalizar intErvEnçõEs nas 
amEaças aOs tErritóriOs apOntadas nas prOduçõEs das cartO-
grafias sOciais para prOmOvEr açõEs E atividadEs quE pudEssEm 
mElhOrar E intErvir Em uma prOblEmática diagnOsticada na cartO-
grafia. pOr fim, tivEmOs a última unidadE dE aprEndizagEm, quE 
fOi a sistEmatizaçãO dE açõEs afirmativas Em EducaçãO pOpular 
Em saúdE E cOnvivência cOm O sEmiáridO nOs tErritóriOs. nEstE 
mOmEntO, fOmOs cOnvidadOs a pEnsar E sistEmatizar ExpEriências 
E práticas prOmOtOras dE saúdE Em nOssOs tErritóriOs. assim, 
cada pEssOa OlhOu para uma açãO E/Ou ExpEriência da cOmunidadE 
na qual Estava insErida E sistEmatizOu O quE Estava sEndO rEali-
zado nas suas regiões ― sistematização de experiências e ações 
quE cOntribuEm cOm a saúdE Em suas mais distintas dimEnsõEs E 
prOmOvEm a vida saudávEl nOs lugarEs Em quE EstãO situadas 
(sOarEs, 2020, p. 10).

Desse modo, a cartografia social construída de forma participativa, para 
além de abordagem para diagnóstico e leitura crítica da realidade identi-
ficando ameaças à saúde e à vida e também potencialidades de promoção 
à saúde e a vida nos territórios, foi uma das bases para a sistematização 
coletiva das experiências de Educação Popular em Saúde e de Convivência 
com o Semiárido referenciada na proposta de Oscar Jara Holliday (JARA 
HOLLIDAY, 2006). Também se constituiu âncora para o Projeto de Interven-
ção elaborado como um instrumento de luta junto às comunidades que se 
propuseram fazer um diagnóstico territorial participativo com intervenções 
e elevação das potencialidades vividas, reafirmando também a concepção 
de Educação Contextualizada — uma das bases da Educação Popular como 
caminhos pedagógicos libertadores, esperançadores e democráticos.

O invEstimEntO E Os EsfOrçOs nãO fOram pEquEnOs para O cursO 
cOnstruir-sE cOmO uma açãO dEmOcrática dE prOduçãO dE cO-
nhEcimEntO, criandO EspaçOs cOmuns E pErmanEntEs dE aprEndi-
zagEns para EducandOs, EducadOrEs, EquipE dE cOOrdEnaçãO E 
atOrEs-atrizEs parcEirOs dO iníciO aO fim dO pErcursO. E sEndO O 
cursO tal pErcursO para sE chEgar a um pOssívEl EncOntrO, mar-
cadO pElO dEsEJO dE cOmprEEnsãO E supEraçãO da dEsEspErança 
instalada quE cada vEz mais sE agrava nO brasil E sE ExpandE 



82 pElas américas, nãO havia Outra saída sEnãO cuidar dE cada mO-
mEntO cOmO únicO E fundamEntal cOmO O um da ExprEssãO cada um 
(lima apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 12).

O princípio da construção compartilhada do conhecimento no processo pe-
dagógico do Curso se expressa como ação cooperativa e solidária e — di-
zia-nos Ray Lima no tempo-escola — como sonhação coletiva em que edu-
candos/as se percebiam sujeitos/as do processo e, buscando romper as 
vaidades individuais, se percebiam em aprendizados que seriam socializa-
dos com seus movimentos no tempo-comunidade. E ele arremata articulan-
do o processo pautado na cooperação como potência revolucionária:

alErtávamOs Já nO primEirO mOmEntO, nO ritual dE abErtura dO 
cursO na fiOcruz-cE, quE ali nãO havia apEnas 70 pEssOas, mas 
milharEs dE anOs dE ExpEriências humanas Em cOntatO, Em cOnE-
xãO umas cOm as Outras. Essa intEraçãO gEraria muitas aprEndi-
zagEns mútuas cOm pOssibilidadEs dE mudanças cOnsidErávEis nO 
intEriOr das pEssOas — E micrOrrEvOluçõEs daí surgirEm. hOJE é 
pOssívEl vErificar tanta pOtência criativa rEmExida pElO prOcEs-
sO vividO E agOra rEflEtidO! quandO visualizamOs Em cOnJuntO, 
EnxErgamOs Os séculOs dE ExpEriência manifEstarEm–sE, fluírEm 
— O quE Está para além dOs nOssOs 25, 50, 60, 70 anOs dE Exis-
tências biOlógicas individuais! vEmOs a grandEza dissO. a riquEza 
rEvElada pElO pErcursO caminhadO, a rObustEza dO rEflExO da 
prOduçãO cOlEtiva quE luz sObrE O quE fOmOs E sOmOs capazEs dE 
fazEr cOOpErativamEntE. pOtência quE é rEvOluciOnária pOrquE é 
também amOrOsa E EticamEntE cuidadOsa (lima apud fiOcruz-
-cE, 2019E, p. 11).

Essa perspectiva de construção compartilhada termina por produzir uma 
espécie de borramento dos limites entre educandos/as, educadores/as e 
Coordenação — e nos conduz a uma outra dimensão: a da gestão comparti-
lhada. E Ray Lima lembra que desde a proposição inicial, o Curso  se propu-
nha a um movimento capaz de gerenciar e animar o processo coletivamente, 
tendo como princípios a dedicação, o estudo e a criatividade: 

Ora, O quE rEflEtimOs é O quE nOs prOpusEmOs vivEr E vivEmOs 
JuntOs numa EspéciE dE EnxamEamEntO — EstágiO muitO ElEvadO 
dE cOnExãO quE rEduz cOnsidEravElmEntE O limitE das autOrias 
individuais — OndE ninguém sabE mais quEm é autOr dO quê E quEm 
é gEstOr dO prOcEssO Em cursO. aprOximamOs aO quE diz O pO-
Eta rEginaldO figuEirEdO: “quandO tOdOs nós EntEndEmOs quE 
dE nada sOmOs dOnOs, tErEmOs tudO”. hOuvE mOmEntOs, durantE 
O cursO, dE grandE EnxamEamEntO Em quE nãO sabíamOs quEm 
Era quEm nO cursO. quEm Era EducandO/a Ou EducadOr/a. quEm 



83cOOrdEnava E quEm Estava sEndO cOOrdEnadO/a. tOdOs E tOdas 
sE sEntindO gEstOrEs dE sEus tEmpOs, cOnhEcimEntOs, dE suas 
vidas naquEla açãO dE aprEndizagEns (lima apud fiOcruz-cE, 
2019E, p. 11).

À ideia de gestão compartilhada soma-se a perspectiva de autogestão — 
que se materializa a partir do corte do financiamento por parte do Ministé-
rio da Saúde: 

Os própriOs naEs rEtOmaram E sEguraram a Onda — E dali fOi 
subindO dE nOvO. issO fOi fundamEntal pra chEgar na quasE dEs-
truiçãO dE um mEtEOrO quE vEm dE fOra pra rEbEntar cOm tudO, 
quE chEga dizEndO quE nãO vai tEr mais rEcursOs — E Os Educan-
dOs dizErEm: nãO, nós vamOs cOntinuar! ElEs saíram da ua ii cOm 
a clarEza dE quE nãO pOdiam mais abandOnar O barcO, quE ElEs 
mEsmOs tinham cOnstruídO. O cursO cOmO uma ExpEriência hu-
mana, nãO cOmO titulaçãO — E Essa divErsidadE fOi fundamEntal 
pra sustEntaçãO dO cursO mEsmO, pra sua cOntinuidadE. fOi tãO 
fOrtE issO, quE ElEs nOs puxaram! nãO tinha Outra saída pra cO-
OrdEnaçãO, sEnãO acOmpanhar E ir cOm mais fOrça pra cima dissO. 
na ua iii Já Estava clarO quE Os rEsultadOs dO cursO Já tinham 
acOntEcidO, pEla dEcisãO dOs/as EducandOs/as dE cOntinuar! E 
numa rElaçãO dE autOgEstãO incrívEl! (lima apud fiOcruz-
-cE, 2019E, p. 6) 

Outra dimensão que emerge do processo é o cuidado — que também se 
revela, a um só tempo, como princípio e abordagem pedagógica, transpas-
sando toda a formação: 

O cursO tEvE a prEOcupaçãO dE pErcEbEr, acOlhEr, Ensinar E 
cuidar dOs EducandOs E Educandas partindO da ótica dE pErcE-
bEr as pEssOas cOmO um tOdO, pOr issO quE O cuidadO EstEvE 
prEsEntE dEsdE a matriz curricular. issO é pEnsar na saúdE dOs 
indivíduOs E indivíduas, principalmEntE tEndO Em vista quE EssE 
fOi um cursO vOltadO para EducadOrEs E EducadOras pOpularEs 
quE atuam Em tErritóriOs vulnErávEis, chEiOs dE histórias quE 
EnvOlvEm quEstõEs sOciais quE afEtam suas cOmunidadEs E, cOn-
sEquEntEmEntE, suas vidas. EntãO EssE EspaçO dO cursO fOi um 
lugar para aprEndEr, prOblEmatizar, sEr cuidada E também cuidar 
(régis, 2020, p. 33).

O cuidado como dimensão/princípio/abordagem pedagógica parece con-
tribuir com o rompimento de uma orientação conteudista e bancária — e 
aproximar-se da possibilidade de construir aprendizagens como ritual, 
como interação, em rede, como encontro. Ray Lima lembra: “Educação é 



84 um ritual antigo e poderoso. E como tal precisa ser encarada, dando-lhe a 
devida importância, dedicando-lhe o cuidado necessário e interminável” 
(FIOCRUZ-CE, 2019b, p. 12). Essa dimensão ritualística, muito presente nas 
abordagens vivenciadas nos movimentos populares, parece ter se constituí-
do fortaleza, sustentáculo à permanência dos educandos e educandas, como 
expressa Ray Lima: 

E Essas ExpEriências vãO trabalhar aquilO quE a uai trOuxE mui-
tO fOrtE: rEcupErar as nOssas ritualidadEs! E partindO daquilO 
quE pOdE nOs unir. daquilO quE fOi E cOntinua sEndO O pOntO dE 
unidadE dOs pOvOs OrigináriOs, quilOmbOlas, das nOssas gEntEs 
nas cOmunidadEs — quE é O ritual! O primEirO EncOntrO criOu as 
basEs pra sEgurar as Ondas da ua ii [...]. as pEssOas vivEm issO 
na ua i E na ua ii as pEssOas sãO atravEssadas pEla quEbra dissO 
nas cOmunidadEs, pOrquE cOmO diz chiquinhO dO aldEnOr, vOcê 
vai EsquEcEndO sEu sEr dE sEr — E sE dEsEquilibra pElO sEu sEr 
dE nãO-sEr, quE chEga Em pacOtEs. E tEvE tOdO um trabalhO da 
gEntE fOrtalEcEr issO na ua ii — E cOm Os naEs! O mais bOnitO 
dEssE prOcEssO fOi as pEssOas JOvEns dizErEm quE issO fOi O quE 
sustEntava Elas nO cursO. até agOra Os EncOntrOs rEgiOnais 
rEafirmaram issO: quE a ritualidadE é fundamEntal pra cOnsEguir 
rEsistir E cOntinuar. issO aclara a prOduçãO dE cOnhEcimEntO: 
Os padrõEs dE cOnhEcimEntO quE dEstrOEm O bEm vivEr E Os quE 
fOrtalEcEm issO (lima apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 6)

Um dos modos em que a dimensão ritualística se expressa e que foi presente 
em todo o desenrolar do Curso foram as místicas. O educando Flaviano Paz 
relata em seu Trabalho de Conclusão de Curso: 

a primEira caractErística da mística cOmO rElaçãO quE pudE pEr-
cEbEr nO cOntExtO dEssE cursO fOi dE vê-la cOmO um atO cOlE-
tivO. a cOmEçar pEla nEcEssidadE dE sE tEr um grupO, quE nO 
nOssO casO fOram Os naEs, para pEnsar, prEparar E cOnduzir Os 
mOmEntOs dE mística. EssE EnvOlvimEntO na prEparaçãO da mística 
criOu EntrE sEus mEmbrOs uma maiOr prOximidadE nas rElaçõEs, 
cOmO também uma abErtura para acOlhEr as idEias E sugEstõEs da 
mElhOr fOrma dE aprEsEntaçãO das tEmáticas a sErEm abOrdadas 
nO mOmEntO dE mística (paz, 2020, p.29).

As místicas revelavam uma beleza e potência metodológica que se expressa-
va nas manifestações de sabedoria e resistência dos sujeitos nos territórios 
trazidas para dialogar com a academia e as instituições. Como não se encan-
tar e aprender com tantas expressões de conhecimentos populares surgidas 
e manifestadas nas simbologias das imagens de mártires, das sementes, das 
ferramentas dos/as camponeses/as, dos instrumentos dos/as profissionais 



85de saúde, das culturas étnicas, raciais, dos povos tradicionais, de homens e 
mulheres e tantas outras?

E quanto à proposta pedagógica, outra questão fundamental diz respeito ao 
território: 

O tErritóriO, nEsta pErspEctiva, é O chãO da ciência, da vida, 
das supEraçõEs, dOs atOs-limitE, dOs inéditOs-viávEis, das paixõEs 
tristEs E alEgrEs, das sOnhaçõEs E rEcriaçãO da vida nO lugar. 
é ali quE Está muitO dO quE prOduzimOs E dãO sEntidO aO quE 
prOduzimOs Em tErmOs dE cOnhEcimEntO. EssE Olhar sObrE nós 
mEsmOs, nOssas práticas, sObrE Os tErritóriOs E Os mOdOs cOmO 
as aprEndizagEns sE dãO, Essa divErsidadE dE OlharEs apOnta quE 
tãO impOrtantE quantO aprEndEr é aclarar E cOnstruir Os ca-
minhOs própriOs dE aprEndizagEns (lima apud fiOcruz-cE, 
2019E, p. 11).

As palavras de Ray Lima expressas na simbologia deste encontro de biomas 
na abertura do Curso realizado na Fiocruz Ceará marcam um percurso de 
muitas reflexões críticas e problematizadoras sobre a realidade de cada su-
jeito engajado e estão entrelaçados à Educação Popular em Saúde e à Convi-
vência com o Semiárido nos territórios da biodiversidade do saber: 

O cursO também mOstrOu issO. cada um nO sEu papEl, dO sEu 
lugar, sEm prEcisar chamar atEnçãO dE gEntE grandE. achO quE 
issO tudO, cOm Essas barrEiras tOdas — E cOnsEguir furar issO, 
quEm vai furar issO sãO Os tErritóriOs! E O lugar quE vai dar a 
pOssibilidadE dE cOntinuar a vida é EssE rEtOrnO prO tErritóriO, 
da nEcEssidadE da luta, mas dO sEnsívEl. a mEnina dO dEndê falOu 
issO: a rElaçãO da culinária cOm a artE, Ela dissE: O quE façO cOm 
O quE aprEndO? O quE façO cOm O quE sEi? pra Ela fOi fundamEn-
tal, nO lugar OndE Ela, prOduzir cOnhEcimEntO pra quê? achO 
quE fOi EssE O grandE dEsafiO das raízEs dO agir/pEnsar, dE OndE 
Elas EstãO. Essa passagEm da intuiçãO: da artE, da ciência, dO ri-
tual à cultura dE cOnsumO, da cOOpEraçãO à cOmpEtiçãO, dO intE-
rEssE cOlEtivO aO intErEssE individualista; a capacidadE dE criar 
saída para Os atravEssamEntOs, quE vêm dE fOra para arrEbEntar! 
cOmO cOnstruir Essas pOssibilidadEs dEntrO dO prOcEssO! (lima 
apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 6).

Nesse sentido, em seu Trabalho de Conclusão de Curso, a educanda e Agente 
Comunitária de Saúde Maria Aparecida de Oliveira Nicolau relata a experi-
ência do 

(...) prOcEssO dE tErritOrializaçãO participativa, quE culminOu Em 



86 uma prOduçãO cartOgráfica cOlEtiva, rEalizada nO tErritóriO dE 
saúdE cEntrO i, cidadE dE quixadá-cE. uma vivência quE pOssibi-
litOu a participaçãO pOpular E a intEraçãO da cOmunidadE cOm a 
EquipE multiprOfissiOnal E intErsEtOrial, imprimindO uma prOpOsta 
inédita nO mOdElO dE tErritOrializaçãO E cartOgrafia sOcial dO 
municípiO dE quixadá/cE (nicOlau, 2020, p. 16).

Vemos, assim, como a leitura de Ray Lima é muito precisa quanto ao entre-
laçamento entre a construção de conhecimento no Curso e suas consequên-
cias nos territórios — ou dito de outra maneira: como a Vida no seu sentido 
mais amplo se articula com tudo o que foi experienciado pedagogicamente.
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3.2 AS TESSITURAS ARTÍSTICAS NAS PRÁTICAS PEDA-
GÓGICAS DO CURSO

arte — em interação com a ritualidade e o cuidado — 
emerge também como princípio, abordagem e dimensão 
pedagógicas em diálogo com a Educação Popular, e nos 
leva a refletir como se atravessaram no desenrolar dessa 
experiência, desde a feitura da proposta até sua execu-
ção e finalização, como fomentadoras de inéditos viáveis.

[...] nãO é um mOmEntO antEriOr à tOmada dE 
cOnsciência, após O qual sE passaria à açãO 
cOnsciEntE. a EducaçãO pOpular é um prO-
cEssO pErmanEntE dE tEOrizaçãO sObrE a prá-
tica ligadO, indissOluvElmEntE, aO prOcEssO 
OrganizativO das classEs pOpularEs (lima 
apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 11).  

Os encontros no tempo-escola foram embalados pela 
arte contribuindo com o acolher, expressar, criar, pro-
blematizar e agir-refletir-agir. Os cortejos articulavam 
cenopoeticamente música, poesia, teatro, constituíam-
-se em estratégias de animação, integração e traziam 
uma alegria contagiante a desvelar a importância da 
alegria nos processos de ensino-aprendizagem. A amo-
rosidade como princípio pedagógico da Educação Po-
pular se desvelava nos atos cenopoéticos, nas místicas, 
animadas por educandos e educandas a partir dos Nú-
cleos de Aprendizagem e Ensino – NAEs, que pareciam 
materializar o esperançar freiriano. Como disse a edu-
cadora Dorinha: “tantas expressões culturais que nos 
alimentam e dão forças pra continuar resistindo diante 
de tantos desafios em todos os campos dos movimen-
tos sociais e da Educação Popular” (ALVES apud FIO-
CRUZ-CE, 2019c, p. 26).

A convivência com a arte por meio da cenopoesia, da 
música, da poesia, do cuidado, das culturas dos/as su-
jeitos/as/es de diversos “ecossistemas, afirmavam a 
importância da sabedoria popular na saúde e na Convi-
vência com o Semiárido e nos lembrava de nosso papel 
social em cuidar do outro”. Como diz Ray Lima, “é um 
princípio da Educação Popular: cuidar do outro é cuidar 
de mim; cuidar de mim é cuidar do mundo!”.

nEstE sEntidO, cOnstruímOs uma imagEm dO 
cursO cOmO uma ExpEriência humana inadiá-



88 vEl E imprEscindívEl. nãO cOmO mais uma sEssãO dE trEinamEntO, 
rEciclagEm prOfissiOnal, dE prEparaçãO técnica para O mErcadO 
dE trabalhO Ou uma fOrmaçãO qualquEr, mas cOmO uma ExpEriên-
cia dE gEntE quE Está Junta aprEndEndO muitOs cOntEúdOs quE 
lhEs sãO útEis para sua Existência imEdiata E futura, sabEndO E 
aprEndEndO umas cOm as Outras. E Essa divErsidadE, EssE cOlO-
ridO dE OlharEs, dE aprOfundamEntO dO Olhar sObrE a cOndiçãO 
humana dO grupO, tOrnOu-sE fundamEntal para a sustEntaçãO dO 
cursO, para sua cOntinuidadE, pOrquE pOssivElmEntE sE fOssE 
pOr uma fOrmalidadE Ou pEla simplEs mOtivaçãO dE adquirir um 
cErtificadO, cErtamEntE nãO tEríamOs cOntinuadO (lima apud 
fiOcruz-cE, 2019E, p. 6).

A arte em sua potência criativa foi também canal de expressão de amo-
rosidade reflexiva e de alegria; uma arte que anseia por transformações, 
mudanças pautadas em paixões alegres. Arte que também se fez luta, 
cuidado, acolhimento, síntese criativa, provocação poética, lúdica e amo-
rosamente transcendente. Que nos permitiu mergulhar nas essências 
humanas de pessoas que se permitiram aprender e ensinar no ato coti-
diano de existir em comunhão com os pares e seus diferentes, sem pré-
-julgar ou excluir os preteridos. 

pErcEbEr Os aprEndizadOs das lEituras sObrE EducaçãO pOpu-
lar E mOvimEntOs nO cOntExtO da américa latina, ExprEssas Em 
pOEmas, cEnas, músicas, cOrdéis. a cEnOpOEsia mais uma vEz sE 
aprEsEntava cOmO linguagEm dialógica E pOlifônica prOduzindO 
síntEsEs E fEchandO a ritualidadE dO dia iniciada pEla mística (sO-
arEs. 2020, p. 43).

A arte e o cuidado como âncoras pedagógicas fizeram emergir uma matriz 
importante  referenciada por Freire como fundamental em um processo de 
Educação Popular: a corporeidade. Freire nos faz refletir sobre um corpo 
consciente que escreve, fala, luta, ama, odeia, sofre, olha as estrelas, corpo 
que vive! (FREIRE, 1985) — e que  contribui para a transformação da reali-
dade. Em suas palavras:

sOmEntE pEla cOmprEEnsãO da unidadE dialética Em quE sE EncOn-



89tram sOlidárias subJEtividadE E ObJEtividadE pOdEmOs Escapar aO 
ErrO subJEtivista cOmO aO ErrO mEcanicista E, EntãO, pErcEbEr O 
papEl da cOnsciência Ou dO “cOrpO cOnsciEntE” na transfOrmaçãO 
da rEalidadE (frEirE, 1981, p. 108).

Para trazer uma das cantigas de Ray Lima no tempo-escola:

O cOrpO Eu 
O cOrpO Eu 
O cOrpO ElE é mEu, é tEu! 

a cOr dO cOrpO quE vOa 
Está na cOr dO quE sE vê! 
O cOrpO da cOr da alma 
é dE acOrdO cOm vOcê! 

ai, balancE O cOrpO! 
O cOrpO é mOlE! 
sustEntE a vOz, 
sOltE rEbOlE! 

O brilhO dO cOrpO quE sOnha

vEm da alma quE ElE tEm

sE é durávEl a vida Ou nãO, 
sErá cuidar O quE a sustém
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3.3 DOS INSTRUMENTOS E ABORDAGENS PARA UMA CAMINHADA PARTICI-
PATIVA E PROBLEMATIZADORA

lgumas abordagens que o Curso propiciou promoviam a integração de vá-
rios princípios e dimensões. Aqui trazemos os círculos de cultura e da Feira 
do Soma Sempre como exemplos emblemáticos em que a Educação Popular 
se manifesta problematizando a realidade dos sujeitos de diversos territó-
rios, articulando a historicidade e o diálogo de saberes que se expressavam 
articulando arte, criação, cuidado, ritualidade. Essas e outras abordagens 
educacionais participativas fundamentadas na Educação Popular, na Peda-
gogia da Alternância (tempo-escola e tempo-comunidade) e no protagonis-
mo do/a educando/a, foram símbolos de fortalecimento de todo o percurso. 

Além das abordagens pedagógicas, diversas técnicas como júri simulado, 
linhas ou trilhas do tempo, mandalas, entre outras. Como abordagens par-
ticipativas e problematizadoras abriam espaço para a produção de sínteses 
criativas individuais ou coletivas, que podiam emergir de círculos de cultura, 
de Feiras do Soma Sempre, da leitura de textos, exposições dialogadas, expo-
sição de vídeos, e referenciando os(as) sujeitos(as) e seus contextos. 

Para Vanderléia Pulga, a “síntese é sempre a partir do olhar de quem está 
fazendo. Sempre ao construir reflexão sobre experiências, há que ver quem 
está construindo esse olhar ― e que interesses tem” (PULGA apud FIOCRUZ, 
2019c, p. 151).

Colocamos, assim, a título de exemplificação, versos construídos como sín-
tese do aprendizado acerca da temática gênero e saúde:

fEminismO é uma prática

dE luta E afirmaçãO

dE uma história bEm difícil

pOr rEspEitO E inclusãO

pra barrar O prEcOncEitO

O machismO quE é dEfEitO

E fazEr rEvOluçãO

a mulhEr quE até hOJE

é mEnOs favOrEcida

mOstra fOrça E habilidadE

mas ganha mEnOs na firma

sEndO dEsvalOrizada

muitas vEzEs rEprOvada

pOr nãO tEr mEdO da vida

um fatOr muitO impOrtantE

quE mErEcE atEnçãO



91saúdE da mulhEr nEgra

quE tEm muita prEcisãO

é O racismO prEsEntE

nO hOspital indEcEntE

cOnstrangEndO sEm razãO

valOrizEm as mulhErEs

só parEm dE nOs matar

nOs dEixEm vivEr Em paz

sEm nOs batEr E Estuprar

pOis sãO tEmpOs difErEntEs

vamOs pOr unhas E dEntEs

pra nEssa vida sOnhar…
(fiOcruz-cE, 2019d, p. 122). 

Nessa perspectiva as abordagens vividas no Curso trouxeram reflexões em 
uma perspectiva crítica e problematizadora da realidade dos sujeitos com 
atuação nos territórios, visualizando transformações locais, onde o coletivo 
social passou a repensar suas atitudes no cuidado com a saúde e Convivên-
cia com o Semiárido. Esse repensar incluiu a reflexão crítica sobre as desi-
gualdades sociais e outras situações-limite, sob a ótica da Educação Popular 
que inclui a historicidade e os saberes populares, compartilhados pela co-
munidade no território.

Esse território do saber trilha um percurso de partilha de conhecimentos, 
expressado por lutas e resistências de um coletivo que traz consigo a Edu-
cação Popular como uma utopia libertadora e vislumbra horizontes de es-
perançar e resistência comunitária, vivenciada pela arte, pela solidariedade, 
comprometimento coletivo e engajamento social. 

a idEia nãO é fazEr cOmparaçõEs EntrE a rEzadEira, a mEdicina, a 
produção humana ― é o que posso escolher para me comunicar, 
para mE qualificar na rElaçãO cOm O OutrO E sEus mundOs! qua-
lificar rElaçãO! quandO Eu qualificO minha rElaçãO, Eu gErO paz, 
saúdE, alEgria, amOrOsidadE! issO quE chamO EnErgia tratada! “a 
qualidadE dO quE a gEntE prOduz Está dirEtamEntE rElaciOnada à 
qualidadE das rElaçõEs quE EstabElEçO cOm O OutrO” (lima apud 
fiOcruz-cE, 2019d, p. 42). 

E Soares sintetiza: 

nO princípiO a artE

Em sEu sEr transcEndEntE

na busca íntima dO cuidadO, da prOvOcaçãO,

91
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dEntrO dO prOcEssO dE EducaçãO pOpular, 
a maiOr tEcnOlOgia é a gEntE! pra gEntE nãO 
dEsistir dE fazEr as cOisas pOr falta dE ins-
trumEntOs. Os antigOs nãO tinham micrOfOnE, 
data-show, caixa de som, nada ― só o corpo 
E a ExprEssãO dO humanO. aqui, O maiOr ma-
tErial sOmOs nós! pOr issO a gEntE tEm quE 
Estar cOmplEtamEntE atEntO a sabEr cOmO 
Está O nOssO cOrpO na saúdE E na dOEnça, 
na alEgria E na tristEza (maciEl apud fiO-
cruz-cE, 2019b, p. 74).

mporta dizer, para começar este escrito e atentas ao que 
nos remete a epígrafe acima, que o Curso de Especiali-
zação e Aperfeiçoamento em Educação Popular e Pro-
moção de Territórios Saudáveis na Convivência com o 
Semiárido foi, se assim o quisermos, um feito. E o foi 
porque num tempo onde o que é maquínico (ou relati-
vo à tecnologia) exerce uma influência tamanha sobre as 
sociedades a ponto de se tecer analogias entre sistemas 
vivos (vide: organismos) e as máquinas, muito do Hu-
mano encontra-se em risco de perder-se como Ulisses, 
de volta à Ítaca, quando exposto ao canto das sereias. É 
preciso fincar-se em si mesmo/a, compreendendo esse 
Si Mesmo/a de maneira ampliada (ou seja, incluindo o 
Outro, a Outra) — e é preciso ter a coragem de confiar 
nos processos coletivos para que se possa verdadeira-
mente atravessar o mar de ilusões em que nos encon-
tramos e para que não caiamos na armadilha de achar 
que a solução de nossas questões (para não dizer pro-
blemas) vai advir apenas de nós mesmos/as.

 Em se tratando do Curso, e baixando dessa panorâmica 
para um zoom sobre situações bem concretas, a questão 
material bateu à porta muito cedo. Dos cerca de 600 mil 
reais a ele destinados, e já prestes a realizar a Unidade 
de Aprendizagem III, tendo recebido até então apenas 
200 mil reais como repasse, tivemos que mobilizar toda 
a rede de educandos/as, educadores/as e parcerias para 
dar a sustentação necessária para que o processo inicia-

I



96 do não se interrompesse ali como quem nada, nada e morre na praia, uma 
vez que o Ministério da Saúde simplesmente sustou o compromisso firmado 
e não se pôde mais acessar os recursos destinados para a consecução do 
processo.

Esse movimento de articulação foi deveras desafiador no sentido de perce-
bermos, enquanto Coordenação Político-Pedagógica/CPP, se os princípios 
que nos orientavam de fato eram apropriados por todes, e não tão somente 
por quem coordenava. 

Uma pista possível quanto a essa questão, no que foi a resposta que tivemos 
dos/as educandos/as quando nos foram impostos esses limites quanto ao 
financiamento do projeto, é que os processos eram por demais: vivos! O que 
se vivenciou ao longo do Curso quer quanto às cartografias sociais, aos de-
safios postos na relação Estado-sociedade-modelos de desenvolvimento, à 
concepção e experiências relativas à Agroecologia, aos usos e cuidados com 
a Água, ao Saneamento e à Convivência com o Semiárido, às possiblidades 
de intervenção a partir das relações geradas pelo Trabalho e pela Cultura 
nos diversos âmbitos e ambientes nos Territórios, ao que sejam a Promoção 
e Vigilância à Saúde, à própria Educação Popular em Saúde e ao que foi toda 
a Produção Compartilhada de Conhecimento — entrelaçados por místicas, 
amorizações, rodas de conversa, círculos de cultura, construções de linhas 
do tempo de lutas sociais no campo da Educação Popular e da Agroecologia, 
sínteses criativas de conteúdos, livros e processos expressas nas linguagens 
do teatro, cordel, música, dança, artes plásticas, sociodramas, contação de 
histórias, cantigas de rodas, programas de rádios, assim como por momen-
tos de cuidado e autocuidado com banhos de som com taças tibetanas, cor-
redor do cuidado, vivências em reflexologia, constelação familiar, sagrado 
feminino, biodança, além de oficinas de sistematização, cordel e audiovisu-
al, dos cortejos, das Feiras do Soma Sempre e da cenopoesia presentes coti-
dianamente — teve, nos Encontros Regionais e no Encontro Interestadual, 
essa resposta confiante, afirmativa, diversa, plural e plena de significados.

Lembrando, em termos de cronicidade, todo esse vivido, temos que o tem-
po-escola foi vivenciado, nas três Unidades de Aprendizagens/UAs, da se-
guinte forma: UA I de 7 a 13 de janeiro, UA II de 8 a 14 de abril e UA III de 
10 a 16 de junho de 2019, ou seja, com um intervalo de dois meses entre 
cada UA. Da última UA até o primeiro Encontro Regional, que se deu no Ca-
riri, mais precisamente na cidade do Crato, decorreram pouco mais de três 
meses: foi o tempo necessário para que o conjunto dos/as educandos/as 
pudesse se organizar para, de alguma forma, expressar as forças que mobi-
lizaram em âmbito comunitário, municipal e regional no sentido de alcançar 
o que era o objetivo geral do Curso, ou seja: 

cOntribuir cOm a qualificaçãO E fOmEntO à EducaçãO pErmanEntE 
E OrganizaçãO pOlíticO-sOcial dE trabalhadOrEs/as da rEdE sus 
E dE militantEs dOs mOvimEntOs, cOlEtivOs E práticas dE EducaçãO 

19 Rudolf Steiner, 
na conferência Os 
doze sentidos e 
os sete processos 
vitais aponta que 
existimos a partir 
da percepção 
com os seguintes 
sentidos: 1.do 
tato 2.vital ou 
da vida 3.do 
equilíbrio 4.do 
movimento 
5.do olfato 6.do 
paladar 7.da visão 
8.térmico ou do 
calor 9.da audição 
10.da palavra 
11.do pensar 
12.do eu (alheio) 
(STEINER, 
1997, p.17). O 
desenvolvimento 
desses sentidos 
se dá de modo 
a acompanhar o 
desenvolvimento 
da própria 
vida humana, 
qual seja: os 
4 primeiros 
no 1º setênio 
(0-7 anos), os 
4 segundos no 
2º setênio (7-
14 anos) e os 
4 últimos no 3º 
setênio (14-21 
anos), que são os 
períodos iniciais 
da vida humana.
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20 Roteiro 
cenopóetico é 

uma articulação 
de teatro e 

poesia, na qual 
se tematiza 
conteúdos 

desejados e se 
o faz a partir dos 

motes postos, 
quer por um 
processo de 

formação, quer a 
propósito de uma 

campanha, quer 
para sistematizar 
uma experiência, 

ou seja, é uma 
forma de arte 

aberta a muitas 
possibilidades. 
Tem como uma 

das grandes 
referências o 

cenopoeta Ray 
Lima, com farta 
produção nesse 

gênero — e 
no âmbito da 

Educação Popular 
em Saúde, 

a utilização 
de roteiros 

cenopoéticos 
tem sido uma 

constante.

pOpular Em saúdE E dE cOnvivência cOm O sEmiáridO nOs EstadOs 
dO cEará E riO grandE dO nOrtE, nO sEntidO dE subsidiá-lOs/as a 
cOntribuir dE manEira críticO-rEflExiva cOm O prOcEssO dE implE-
mEntaçãO da pOlítica naciOnal dE EducaçãO pOpular Em saúdE 
nO sistEma únicO dE saúdE Em diálOgO cOm as pOlíticas dE prO-
mOçãO da EquidadE Em saúdE (fiOcruz-cE, 2019a, p. 11).

A partir dessa intencionalidade, o PPC nos provocava a refletir sobre con-
cepções de Estado, sociedade e desenvolvimento, territórios como espaços 
de produção, reprodução e recriação da vida; a problematizar o processo 
histórico da Educação Popular no Brasil e na América Latina como práxis 
emancipatória, discutir e desenvolver estratégias intersetoriais de incorpo-
ração das experiências e práticas de Educação Popular visando a Promo-
ção e Vigilância em Saúde como organizadoras do processo de produção, 
reprodução e recriação da vida no contexto do Semiárido na perspectiva da 
cooperação social. Ao mesmo tempo, nos levava a experienciar a construção 
do conhecimento como prática de sujeitos em ação e propiciar vivências 
que contribuam para facilitar o intercâmbio e socialização das experiências 
existentes no âmbito dos serviços de saúde e movimentos sociais dos mu-
nicípios e regiões envolvidas, reafirmando o compromisso com a garantia 
do direito à saúde, a melhoria da qualidade de vida e a diminuição das desi-
gualdades sociais (Fiocruz-CE, 2019a).

Ora, bem se vê que pouca coisa não era o que se queria. E considerada a 
(falta de) condição de financiamento de então, é de se pensar que lograr 
cumprir a carga horária com os Encontros Regionais e o Encontro Interes-
tadual, para além de realizar o tempo-escola da derradeira UA, semelhava 
um dos 12 trabalhos de Hércules. Esse trabalho hercúleo, pois, foi cum-
prido — e bem cumprido. Planejados durante a terceira e última UA, após 
um dia de vivências no Espaço Ekobé, eles se constituíram numa espécie 
de síntese criativa de tudo quanto se experienciou de janeiro a junho de 
2019, em que as singularidades de cada região, o imbricamento entre o 
que fora compartilhado e a realidade pôde ser sentida também não só com 
os 5, mas com os   12 sentidos19. 

É importante dizer que os Encontros Regionais tinham como fito a apre-
sentação das sistematizações, cartografias sociais e as ações nos territórios 
feitas nos tempos-comunidade ao longo do processo, mas que os coletivos 
todos a que estavam atrelados/as os/as educandos/as puderam escolher as 
formas de expressar ou traduzir essa sistematização. E para que tenhamos 
ideia, breve ideia, do que foram os Encontros Regionais, tiremos alguns ins-
tantâneos, como quem faz um álbum com momentos significativos a partir 
de suas fotografias ou, ao modo do que muito se fez no Curso, como quem 
descreve cenas de um   roteiro cenopoético20.
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C
4.1 ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI: A POTÊNCIA DA CULTURA POPULAR EM 
SUA DIVERSIDADE INTERCULTURAL 

omeçando pelo Crato, em 20 de setembro de 2019, o Encontro Regional de 
Educação Popular em Saúde na Convivência com o Semiárido foi realizado 
dentro da 6a Semana Freireana do Cariri, promovida pela Escola de Política 
Pública e Cidadania Ativa/EPUCA. O evento teve o apoio da ANEPS-Cariri, 
EdPopSUS, Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Rede de Educa-
ção e Cidadania, GRUNEC Crato-CE, Prefeitura do Crato, Prefeitura de Barba-
lha e Cáritas Diocesana do Crato.

Figuras 1 e 2– Convite do Encontro Regional de 
Educação Popular em Saúde na Convivência com o 

Semiárido. Crato-CE, 20 de setembro de 2019. 
Fonte: Acervo do Curso
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acolhida do GRUNEC e seguiu com o Grupo Arte e Tradição de Santo Antônio 
de Arajara, que a partir do Mestre Gil já foi dando esse recado:

aprOvEita cada mOmEntO quE O tEmpO nãO vOlta! 
O quE vOlta é a vOntadE dE vOltar nO tEmpO! 
também sintO muita saudadE dO mEstrE valdEmar 
E O sEu barracãO, cOrta braçO Era lá! 
aprOvEita cada mOmEntO quE O tEmpO nãO vOlta! 
O quE vOlta é a vOntadE dE vOltar nO tEmpO! 
nas cantigas dE capOEira Eu façO pOEsia: 
quEm mE dEra vOltar pra vEr mEstrE pastinha! 
aprOvEita cada mOmEntO quE O tEmpO nãO vOlta! 
O quE vOlta é a vOntadE dE vOltar nO tEmpO! 

(mEstrE gil apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 3)

Figura 3– Encontro Regional de Educação Popular 
em Saúde na Convivência com o Semiárido do 

Cariri – Crato-CE, 20 de setembro de 2019.
Fonte: Acervo do Curso
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100 Cientes de que o tempo não volta, quase como um carpe diem, prosseguiu-
-se com um roteiro cenopoético intitulado ABRAÇADOS E ABRAZADOS 
MANTEMOS VIVA A CHAMA: A Trajetória da Educação Popular em Saúde 
no Cariri Cearense, em que se percorreu a história da região desde a Con-
federação do Equador, em 1817, passando pela “atuação emancipadora do 
padre Mestre Ibiapina, do milagre da hóstia saída das mãos do Padre Cíce-
ro, vertendo sangue na boca da beata Maria de Araújo, da guerra de 1914, 
a sedição de Juazeiro, do Caldeirão da Santa Cruz do Beato José Lourenço” 
(RELATORIA DO ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI, 2019, p. 6) até chegar, 
nas cenos de 1 a 4, a plasmar todo um contexto de experiências vivas e 
atuantes no território, quer de arte, artesanias, modos de vida e cura, or-
ganização e agricultura, educação, cultura, sujeitos e personagens, postos 
em cena pela cenopoesia:

cEnO 1: um tEmpErO nEssa caldEirada dE rEvOluçõEs, dEsdE 
2004 é a prEsEnça marcantE da anEps-cariri E das lutas para 
criaçãO E implEmEntaçãO da pnEps-sus.

cEnO 2: marcada na pisada dO cOcO dE dOna EditE E as mu-
lhErEs dO cOcO da batatEira, cOrpOrificada nO tEatrO E cantO 
pErfOrmáticO dE JOãO dO cratO, nO discursO dE abidOral Jama-
caru, gravada na xilOgravura dE carlOs hEnriquE, na batida dO 
manEirO pau dE mEstrE cirilO, curada E rEinvEntada na hOmEO-
patia pOpular dE tOlOvi E ciçô na pErmacultura, nas Ervas das 
mEzinhEiras dO pé dE sErra, nO gritO da nEgritudE na luta dO 
grunEc, rEprEsEntadO pOr valéria E vErônica carvalhO. 

cEnO 3: na açãO da cáritas, da acb, da fundaçãO araripE, 
trazEndO as pautas dO sEmiáridO para O diálOgO, água para bE-
bEr, prOduzir E vivEr agrOEcOlOgicamEntE cOnEctadas às rEdEs 
cOmO a rEcid, O fórum araripEnsE dE prEvEnçãO E cOmbatE à 
dEsErtificaçãO. 

cEnO 4: sEu JuvEnal E a casa dE sEmEntEs criOulas, livrEs da 
hibridEz E da transgEnia, sEmEntEs da sOlidariEdadE na amOrO-
sidadE dE iracEma marianO, mObilizandO as rOdas E farinhadas, 
na pOEsia E intErvEnçãO urbana dO mEstrE alExandrE lucas, dO 
cOlEtivO camaradas fazEndO rEssurgir dO EspaçO ExcluídO um 
tErritóriO criativO dE pOEsia, palavra E cuidadO na cOmunidadE 
dO gEssO, nOs cOrdElistas E pOEtas pOEmatizandO saúdE, na Ou-
sadia dO sEsc cratO quE sEntiu a nEcEssidadE dE adJEtivar um 
sEmináriO dE EducaçãO Em saúdE prOpOstO para a rEdE sEsc, 
acrEscEntandO um pOpular quE faz tOda a difErEnça, E tOdOs/as 
quE rEprEsEntam tudO quE fOi tOcadO E implicadO pEla EducaçãO 
pOpular Em saúdE. E a rOda cOmO imã, atraindO nOvOs atOrEs/



101atrizEs! (rOtEirO cEnOpOéticO abraçadOs E abrazadOs mantE-
mOs viva a chama: a traJEtória da EducaçãO pOpular Em saúdE 
nO cariri cEarEnsE apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 6-7).

Ao longo de todo o roteiro cenopoético — costurado por Alex Josberto, 
Sandra Nyedja, Rita de Cássia, Rosineide Rosas e Ana Paula (educandas/o 
que compuseram o coletivo da região) — pôde-se também conhecer, como 
numa cartografia social, as potencialidades e ameaças de Ponta da Serra e 
de Santo Antônio do Arajara, tudo bem cerzido a poesia e findando com Ray 
Lima e Verinha Dantas contribuindo para o azeitamento do momento, reali-
zado que foi num auditório de cadeiras fixas mas que acolheu o movimento 
dos movimentos que ali se encontravam:

alEx: cOmO acabar O quE nãO tEm iníciO nEm fim? nós sOmOs um 
círculO, sEm cOmEçO nEm fim! [vErinha puxa a cançãO] 
sOmOs um círculO 
dEntrO dO círculO 

sEm iníciO E sEm fim! 

[dE nOvO a rOda grandE nO auditóriO] 

ray: ‘tá bOnitO! O univErsO dO cariri! é assim quE funciOna O 
planEta cariri! vê aí cOmO sE rEinvEnta rapidamEntE O mundO? 
O EspaçO cOm cadEira fixas, tEntandO nEgar O mOvimEntO, mas 
O EspaçO é rEinvEntadO pElO nOssO mOvimEntO, O inéditO viávEl! 
(sampaiO; dantas; lima apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 16). 

Mudando de local como quem passa de uma estação a outra no percurso 
empreendido, o coletivo seguiu com a conversa em roda, agora, sim, num 
círculo. E nele se rememorou um pouco da trajetória da ANEPS (fundada em 
2003) em paralelo à história que foi dar na construção da Política Nacional 
de Educação Popular em Saúde/ PNEPS/SUS (2014). A partir desse trajeto 
e linkando o tempo todo a articulação local com o movimento nacional, pro-
vocou-se o grupo presente a refletir sobre seu papel na continuidade desse 
processo, já que:

(...) sEguindO EssE mOvimEntO, EssE cursO traz pra rOda a pOs-
sibilidadE dE EfEtivar a pOlítica municipal dE EducaçãO pOpular 
Em saúdE a partir da ExpEriência dOs grupOs E cOlEtivOs cOmprO-
mEtidOs cOm Essa idEia. E hOJE nós tEmOs a pOssibilidadE das prá-
ticas intEgrativas! mas nãO pOdEmOs sEguir sEm Estar JuntO cOm 
Os grupOs quE lutam pEla EfEtivaçãO dOs dirEitOs sOciais. pOr 
issO EstamOs JuntO cOm Os mOvimEntOs E lutas, partindO dO quE 
a gEntE tEm dE fOrça E EnErgia, a partir dO sabEr E da fOrça quE 
trazEm Em si O inéditO viávEl! dE Estar fazEndO E nãO dE iniciar 
― o que vamos ver hoje à tarde, já está na roda há muito tempo. 



102 hOJE, nO EstadO dO cEará, nãO tEmOs Essa pOlítica implEmEntada, 
mas tEmOs um mOvimEntO impOrtantE cOm O cOnsElhO dE saúdE 
quE apOnta, a partir da fala dOs tErritóriOs E das pOpulaçõEs, as 
práticas intEgrativas cOmO um ElEmEntO dO cuidadO cOm a saúdE 
(dantas apud fiOcruz- cE, 2019d, p. 21).

E porque há falas que são como um guia, um alerta, escutemos o que disse 
Ray Lima, rememorando o processo vivido nesse dia e cujas reverberações 
ecoavam em todes ali presentes:

O quE a EducaçãO pOpular traz dE impOrtantE pra gEntE é quE: 
amar não se Faz sozinho ― a gente precisa até de alguém que 
Está dEntrO dE si mEsmO, quE prEcisa sEr dEscObErtO. quantOs 
EstãO dEntrO da gEntE quE ainda prEcisam sEr dEscObErtOs? mO-
vimEntO pra dEntrO/mOvimEntO pra fOra! issO nãO EstOu invEntan-
dO nada! é a rEspiraçãO! pra dEntrO, pra fOra. E EssE mOvimEntO 
de se observar, de se descobrir ― e quando a gente está se des-
cObrindO, dEscObrE mundOs pOssívEis. E paulO frEirE, quandO 
fala dE nãO sE acOmOdar a Essas fOrças quE amEaçam Os suJEitOs, 
lEmbra O quE aprEndi muitO cOm Os pEscadOrEs: quandO tEm um 
pEixE grandE, ElE nãO EnfrEnta dirEtO, ElE dá linha, E passa hOras 
E hOras até O pEixE sE cansar E pOdEr trazEr O pEixE pra dEntrO 
dO barcO. lidar cOm as fOrças quE quErEm nOs dEstruir também 
ExigE issO.(...) O tEmpO tOdO EstamOs amEaçadOs! (...) é prEcisO 
fazEr um EstudO dissO E pEnsar Em cOmO imObilizar O inimigO. a 
capOEira faz issO: pOrquE tEm fOrças quE quErEm tE dOminar. 
a gEntE Está nO mOmEntO dE ampliar nOssa capacidadE dE rEsis-
tir, dE dEntrO dE um cOntExtO cOmO EssE, nãO dEixar dE vivEr, 
nãO dEixar dE criar, nãO dEixar dE sEr fEliz. a grandE quEstãO 
da EducaçãO pOpular é cOmO sEr fEliz Em cOntExtOs quE têm a 
infElicidadE, O dEsamOr, a dEstruiçãO cOmO mEtas! a pOntO dE 
chEgarmOs aO pOntO dE tEr a “pEdagOgia da dEstruiçãO” cOmO 
pOlítica dE gOvErnO! dE dar armas aOs quE dEstrOEm O ambiEntE, 
EnvEnEnam a tErra E quE prOduzEm alimEntOs quE nãO matam a 
nOssa fOmE. a EducaçãO pOpular nOs traz pra EssE campO dE 
rEflEtir sObrE O mOdO dE vida quE O sEr humanO cria, quE mExE 
E dEstrói a naturEza. nãO sErEmOs capazEs dissO? (lima apud 
fiOcruz – cE, 2019d, p. 21-22).

A fala do educador Ray Lima também convocou os/as participantes do 
encontro a assumir o protagonismo de suas vidas, da necessária subver-
são às normas dos espaços instituídos quando estes  ameaçam a nossa 
capacidade de criar e de nos expressar:  
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dE intErvir na vida E dE sEr gEstOrEs dE um nOvO mundO! a gEn-
tE viu issO hOJE dE manhã, quandO a gEntE Estava num auditóriO 
dE cadEiras fixadas E nOs mExEmOs, subvErtEmOs uma EducaçãO 
E uma pOlidEz quE nãO sErvE pra nada, cOm nOssa raiz indígEna, 
nEgra, ibérica! O cariri hOJE dEu dEmOnstraçãO da bElEza dE 
cOntar a história da EducaçãO pOpular, da fOrça cultural 
rEvOluciOnária dO cariri! vOcês fizEram a rEcOnstituiçãO da 
história dO cariri E dO cEará! E brincandO! (lima apud fiO-
cruz-cE, 2019d, p. 22).

Em sua fala emblemática, Ray Lima aponta a educação popular como 
abordagem inclusiva de diversas concepções que nos remetem à impor-
tância dos diálogos com a saúde e a educação permanente, provocando 
os/as profissionais de saúde a repensarem os modos de dialogar e se 
comunicar com a população: 

E a EducaçãO pOpular nãO nEga nEnhuma EpistEmOlOgia: O quE 
impOrta é rEcOnhEcEr cOm quE linguagEm Eu acEssO O OutrO, cOm 
quE linguagEm Eu pOssO mE cOmunicar cOm O OutrO. a gEntE sE 
cOmunica pra quê? pra sE mElhOrar! nãO é cOmunicaçãO dE di-
mensão tecnológica, que é de transmissão, de dados ― a comu-
nicaçãO humana é nO OlhO, nO abraçO, issO é EnErgia pura, issO é 
cOmunicaçãO! (lima apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 22).

E dentre as várias possibilidades de, enquanto trabalhadores/as da saúde  
e agentes de processos de educação permanente em saúde da região pro-
mover diálogos com a comunidade, destacamos as que apontaram alguns e 
algumas participantes:

aqui, nEssE mOmEntO dE hOJE, a gEntE Está vEndO a rEprEsEnta-
çãO da EducaçãO pErmanEntE. E pErcEbE, cOm O pEt E a rEsidên-
cia, quE quandO O cOnhEcimEntO sE basEia na rEalidadE pra lEvar 
pra acadEmia, ElE sE tOrna um prOcEssO mais saudávEl. nEssE 
prOcEssO dE trazEr a EducaçãO pErmanEntE Em saúdE pra dEn-
trO das instituiçõEs, a gEntE faz um mOvimEntO invErsO dE um prO-
cEssO mais rígidO: a gEntE traz O alunO pra sEr prOtagOnista, pra 
dialOgar cOm a cOmunidadE E quE dê a dEvOlutiva pra sOciEdadE    
(aGoStinHo21  apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 23).

vOu dEstacar as mil manEiras dE aprEndEr E atuar nOs tErritóriOs. 
trabalhO há 14 anOs na pOnta da sErra, mas há 3 anOs Existiu uma 
transfOrmaçãO, pOrquE unimOs univErsidadE (pEt), cOm O sErviçO 
E a cOmunidadE. pOrquE aO lOngO dOs anOs, Eu fazia mEu papEl dE 
enFermeira, dentro do consultório ― e vi que saúde se Faz além dos 

21 Coordenador 
da Educação 

Permanente em 
Saúde da SMS/

Crato-CE.



104 cOnsultóriOs, sE faz nO tErritóriO! (   nYedja22   apud fiOcru-
z-cE, 2019d, p. 23).

a gEntE Está num tEmpO dE amEaça, quE a gEntE é cObrada pOr 
indicadores ― e a gente lida com pessoas! e hoje eu saio Fortale-
cida, pOrquE mOmEntOs cOmO EssE sãO fundamEntais. nãO sEi O quE 
acOntEcE, quE O nEgativO tEm muitO mais fOrça. E a gEntE tEnta 
fazEr saúdE, EntEndEndO quE nãO é só O rEmédiO quE rEsOlvE. nãO 
é issO: a gEntE prEcisa dE algO mais! a gEntE prEcisa quE O prOfis-
siOnal (médicO, EnfErmEirO) tEnha Essa sEnsibilidadE, mas achO quE 
nãO pOdE só EspErar quE a univErsidadE dê cOnta: a gEntE tEm quE 
mObilizar a nOssa cOmunidadE! a gEntE hOJE tEm um prOJEtO Em quE 
a gEntE trabalha cOm plantas mEdicinais, Oficinas pra capacitar E 
mObilizar, O cmbiO Está JuntO, a casa dE mEmória da cOmunidadE, 
dE rEsgatE, dE sabErEs. a gEntE nãO tEm EspaçO na nOssa unidadE 
E aí busca articular dE Outras fOrmas. sEmana passada tivEmOs 
atividadE JuntO cOm O cursO dE artEs plásticas; hOJE E amanhã 
tEm uma farinhada; tEm um grupO dE manEirO-pau quE Está tEntandO 
Fazer mobilização ― e a gente sai daqui Fortalecida! a gente preci-
sa dissO: sOmar fOrças, quE a gEntE EncOntra saída! gratidãO pOr 
EssEs mOmEntOs (  castrO23  apud fiOcruz-cE, 2019d, p. 24).

Muito ainda poder-se-ia dizer a respeito desse Encontro Regional. Pensando 
em seus aspectos marcantes, poderíamos referenciar a capacidade articula-
dora e integradora dos atores locais, a potência da cultura popular em sua 
diversidade intercultural, a intersetorialidade articulando saúde, cultura e 
educação, a Feira do Soma Sempre como caminho para promover o inter-
câmbio e a reflexão entre os/as diversos sujeites e a cenopoesia como  uma 
espécie de rendeira promovendo o diálogo entre linguagens e culturas. Mas 
tal qual um instantâneo, ou como ceno, é quanto basta — e passemos, então, 
para o próximo.

22 Educanda 
do Curso de 
Especialização e 
Aperfeiçoamento 
em Educação 
Popular e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência com 
o Semiárido e 
trabalhadora do 
Sistema Municipal 
de Saúde do 
Crato-CE.

23 Enfermeira 
da Secretaria 
Municipal de 
Saúde de Crato 
- ESF Baixio das 
Palmeiras (zona 
rural).
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O

4.2 ENCONTRO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE/MOSSORÓ: A INTERSETO-
RIALIDADE TECENDO REDES NA FORMAÇÃO E NO CUIDADO EM SAÚDE NO SUS

I Encontro Potiguar de Educação Popular, Saúde, Cultu-
ra e Equidade na Convivência com o Semiárido contou 
com cerca de 40 pessoas: 4 de outubro de 2019. E o 
ter acontecido num espaço de per si dedicado ao Semi-
árido — a Universidade Federal Rural do Semiárido/
UFERSA, em Mossoró — não pode ser lido como uma 
mera coincidência: já na amorização inicial, a farinha-
da trouxe de Janduís a cultura, os palhaços e a arte com 
a Companhia Ciranda Janduís; de Currais Novos, o cui-

Figura 4- 
Programação 
do I Encontro 
Potiguar de 
Educação 
Popular, Saúde, 
Cultura e 
Equidade na 
Convivência com 
o Semiárido – 
Mossoró-RN, 4 
de outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso
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Figuras 5–  I Encontro Potiguar de Educação Popular, Saúde, Cultura e Equidade 
na Convivência com o Semiárido do RN – Mossoró-RN, 4 de outubro de 2019. 

Fonte: Acervo do Curso

dado com a saúde, com a ancestralidade, com o próximo e consigo mesmo 
com o  Terapics24  , além da poesia, das praças e da  Jurema25  — que tam-
bém foi trazida pelo VERSUS junto com os povos tradicionais do Seridó; 
do bairro de Pereiros se trouxe a resistência e muita luta; da Residência 
Multiprofissional, a resistência do SUS e a resistência no SUS com a partici-
pação da população LGBTQIA+; do Núcleo Sertão Verde de Campo Grande se 
trouxe tecnologias, organização comunitária e a luta das mulheres; da ANEPS-
-RN se trouxe a resistência por um SUS justo e equânime, a educação pé no 
chão, os patriarcas e as matriarcas; da Unidade Regional de Saúde de Mossoró 
se trouxe o cordel; da própria UFERSA se trouxe a educação do campo, a Edu-
cação Contextualizada, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas; 
da Fiocruz Ceará se trouxe a alegria de animar um processo como o Curso, 
em que RESSADH e ANEPS comungam a potência do diálogo entre essas duas 
grandes articulações, além da riqueza de processos participativos onde a arte 
e a cenopoesia dialogam — e em que:

... a cEnOpOEsia é apEnas uma cartilagEm, quE funciOna para quE 
Os OssOs nãO batam uns nOs OutrOs, quE é a idEia dE quE a gEntE 
pOdE falar dE cOisas muitO sérias sEm quE a gEntE prEcisE sE 
viOlEntar. EntãO é uma prOduçãO dE cOnhEcimEntO cOm cuidadO, 

24 Terapics  é 
um projeto 
com práticas 
integrativas e 
complementares 
desenvolvido na 
Unidade Básica 
de Saúde Santa 
Maria Gorete  em 
Currais Novos/
RN, com a 
participação de 
trabalhadores/as 
do CAPS, entre 
as quais Renata 
Dantas e Paula 
Érica (educandas 
do Curso) e Maria 
Emília de Souza.



107quE nOs lEva à cura E nãO aO adOEcimEntO. Outra cOisa quE a 
gEntE aprEndE cOm Os EducandOs dEstE cursO é a rEsistência: 
quE mEsmO cOm Os cOrtEs dO gOvErnO fEdEral, a gEntE nãO dEixa 
dE fazEr O quE tEm quE fazEr. é pOssívEl, sim, fazErmOs as cOisas 
— nãO dEvEmOs dEixar dE fazEr pOrquE tEm alguém assumindO 
O gOvErnO pra dEstruir O país. achO quE O cursO é uma dEssas 
açõEs impOrtantEs (lima apud fiOcruz-cE, 2019E). 

Figuras 6– I Encontro Potiguar de Educação Popular, Saúde, Cultura e Equidade 
na Convivência com o Semiárido do RN – Mossoró-RN, 4 de outubro de 2019. 

Fonte: Acervo do Curso

25 Entidade 
reverenciada na 

Umbanda.



108 Cientes do inédito viável que se estava vivendo, seguiu-se com a Feira do 
Soma Sempre, em que jovens de Janduís compartilharam o que é o Cirandu-
ís: Poesia, Palhaçaria, Teatro e Cidadania:

ciranda E Janduís 
da artE é um prOnOmE 
EstE grupO dE cultura 
cOmpanhia dE rEnOmE 
nas ruas dO nOssO EstadO 
ciranduís é O nOmE 

duas palavras Em uma 
dá nOmE à cOmpanhia 
um é O nOmE dO lugar 
da nOssa cidadania 
O OutrO vEm das cirandas 
O círculO da alEgria (...)
(fErnandEs apud fiOcruz-cE, 2019E, p.13)

e recolheram, quando do apurado da Feira, percepções como as que se seguem:

a visita na barraca dE vOcês mE EmOciOnOu muitO, pOrquE é muitO 
parEcida cOm a nOssa história, lá Em rEdOnda. Eu fiz partE dO 
flOr dO sOl — E Eu mE vi alguns anOs atrás, quE é uma histó-
ria muitO parEcida, Essa história da artE nãO tEr mOrridO. hOJE 
O grupO também tEm um grupO dE crianças — sE aprEsEntaram 
Em fOrtalEza, nO EncOntrO dOs pOvOs dO mar. E a história dE 
transfOrmar a nOssa vida (paz apud fiOcruz, 2019E, p. 27). 

No passeio entre barracas, a experiência de cuidado em saúde mental de Cur-
rais Novos também veio na forma de cordel:

sustEntEm Os varais das hOras 
ultrapassEm a linha da dOr 
cOsturEm vEntOs dE afEtOs 
EncarEm sEu dissabOr 
traduzam a palavra Existência 
sacramEntEm sua Essência 
rEinvEntEm sua cOr 



109O caminhO aqui tracEJadO 
é cOmpOstO pOr histórias 
dE sErtanEJas mulhErEs 
cOm suas pErdas E glórias 
cOm sEus mEdOs, OprEssõEs 
amOrEs, sOnhOs, paixõEs 
lEmbranças E traJEtórias

[...]
dE ciranda Em ciranda 
a vida fOi sE aJEitandO 
as mulhErEs bEm mais fOrtEs 
Os dias rEinvEntandO 
supErandO Os dissabOrEs 
cOm bEm-quErEnças E amOrEs 
umas das Outras cuidandO

(paula érica. cOrdEl bEm vivEnça dO cuidar - apud fiOcruz, 
2019E, p.18-20). 

E do  apurado da Feira26 , junto à Barraca de Currais Novos, trazemos a 
colheita expressa por Ana Cláudia Teixeira:

achEi bEm intErEssantE a ExpEriência, pOrquE trata dE pEs-
sOas cOm um rótulO quE a ciência cOnfErE — E a artE 
dEscOnstrói EssE diagnósticO! na vErdadE, é uma fOrma dE 
Olhar para EssEs chamadOs transtOrnOs, quE na vErdadE 
nãO O sãO: a fOrma dE Olhar para Essas situaçõEs pOdE 
dEscOnstruir EssEs diagnósticOs E rótulOs. achEi dE uma 
riquEza incrívEl — E quE fOi muitO bEm traduzidO na fOrma 
dE cOrdEl. maravilhOsO sabEr quE nO caps Está sE tra-
balhandO cOm a artE E dEscOnstruir as fOrmas dE cOntrO-
lE criadOs pEla ciência mOdErna, através das trilhas quE 
curam (tEixEira apud fiOcruz-cE, 2019E, 35, p. 27). 

A barraca da Residência Multiprofissional da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte trouxe um painel e um cordel — e gerou um conjunto de 
falas que se constituiu no apurado, as quais ajudaram a refletir sobre as pos-
sibilidades dessa iniciativa de educação permanente em diálogo com a Edu-
cação Popular, conforme segue:

[...] E a rEsidência Entra cOmO a pOrOrOca! ElEs mOstraram quE 
a rEsidência sE rEprOduz, sE rEinvEnta nOs EquipamEntOs OndE 

26 O apurado 
da Feira é o 

momento de 
compartilhamento 
dos aprendizados 
a pós a circulação 

das pessoas 
nas diversas 

barracas.
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110 Ela passa (érica apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 28)!

[...] O papEl da rEsidência aqui nOs faz aprEndEr quE a luta nãO é 
dE um dia, nEm dE um tEmpO: é para sEmprE! E dEssa inOvaçãO pElas 
práticas dE saúdE nOs tErritóriOs. E da fOrmaçãO também: O papEl 
da fOrmaçãO, E dEpOis as pEssOas vãO para Os tErritóriOs, cOm O 
Olhar para a artE, E quE Os tErritóriOs sãO ricOs E têm muitO a 
OfErtar (lima apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 28)!

[...] ficO muitO afEtada! mE tOca pOrquE também fui rEsidEntE. [...]. 
sEmprE quE vEJO algO quE EnvOlvE as rEsidências, a criatividadE é 
algO muitO fOrtE, Essa criaçãO! Eu nãO sEi O quE acOntEcE nEssa 
ExpEriência dE sEr rEsidEntE quE é a criatividadE, E quE às vEzEs 
dEpOis sE pErdE. quE issO fiquE, quE issO nãO sE pErca (dantas 
apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 28)!

[...] às vEzEs quandO a gEntE Está muitO implicadO, nãO vê tudO O 
quE sabE. quandO mE rEuni cOm ElEs, vi O tantO dE sabErEs quE ElEs 
Já tinham (paz apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 28)!

[...] issO tudO pra mim é cEnOpOEsia. O papEl da linguagEm quE Eu sEi 
cOnvErsandO cOm a linguagEm dO OutrO. E EssE grupO traz a pO-
tência dO trabalhO cOlEtivO (dantas apud fiOcruz-cE, 2019E, 
p. 28)!

Por fim, na barraca do bairro Pereiros, tivemos expressa, a partir da narrativa 
de Luiza, no que se constituiu a experiência:

utilizEi cOmO pOnta pé inicial a cartOgrafia, fiz um paralElO dO mapa 
sOcial quE rEtrata até Os anOs ‘80 cOm O mapa atual da árEa, idEn-
tificandO as amEaças E O pOrquê quE mE lEvOu a criar O grupO dE 
mulhErEs idOsas. Os artEsanatOs cOnfEcciOnadOs pElas próprias 
usuárias mOstraram a valOrizaçãO E a autOEstima quE Elas pOssuEm. 
vi a admiraçãO nO públicO quE EstEvE na minha barraca pEla mala 
dOs sabErEs, ExpEriências E vivências, OndE utilizEi nO primEirO En-
cOntrO dO grupO, cOm O ObJEtivO dE rEsgatar mEmórias quE cada 
mulhEr vivEu Em Outras épOcas: as fOtOs quE Expus nO varal rati-
ficavam Os mOmEntOs cOlEtivOs na árEa. E cOmO prOdutO final quE 
cOntEmpla O grupO, principalmEntE cada mulhEr, Eu fiz uma narra-
tiva cEnOpOética sObrE O grupO E cada mulhEr quE faz O cOlEtivO 
(OlivEira apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 22). 



111No apurado da Feira, como contraponto ao que Luiza aportou, advieram 
concordância, mas também aportes no sentido da importância do trabalho 
em coletivo, a despeito de quão complexo isso sempre possa ser:

Eu fiquEi EmOciOnada cOm a ExpEriência dO pErEirO, principalmEn-
tE cOm a idEia da mala, aguçandO a fala dO OutrO a partir dO quE 
vOcê lEvOu. aquElE ObJEtO faz cOm quE Ela rEssignifiquE O quE Ela 
traz. [...] a trilha da cura Está Em a gEntE pOdEr ir aO EncOntrO dO 
OutrO. nO casO da ExpEriência dO pErEirO, sãO pEssOas idOsas: sE 
Elas nãO vêm, Ela [luiza] vai aO EncOntrO dElas. [...] na EducaçãO 
pOpular tEm EspaçO para quEm sOfrE: dO JOvEm aO idOsO, passandO 
pEla saúdE mEntal (sOusa apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 28).

paulO frEirE nOs Ensina quE sE a gEntE nãO pOdE rEsOlvEr tudO 
sOzinhO, é impOrtantE quE OutrOs vEnham pra ir sOmandO. cada 
um dE nós pOdE Estar prEsEntE hOJE, mas é impOrtantE sEduzir 
OutrOs. um dEsafiO é: cOmO a gEntE cOnstrói rEdE – E cOmO EssE 
grupO da rEsidência pOdE sE sOmar à luiza E sE sOmar? cOmO Os 
familiarEs dOs idOsOs pOdEm também sE sOmar? é uma quEstãO 
impOrtantE (dantas apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 29).

De todo esse compartilhamento na Feira do Soma Sempre e de toda a dis-
cussão no apurado da Feira, adentrou-se a tarde buscando pontos de con-
vergência entre os sujeitos ali presentes para a efetuação da Política Muni-
cipal de Educação Popular em Saúde de cada território presente, mas em 
articulação. O desafio de somar em rede emergia não só quanto ao bairro de 
Pereiros na relação com a Residência Multiprofissional, mas estava posto e 
explícito — e acolhido que foi, certamente deve estar dando frutos que esta 
sistematização não alcança, mas que seguem seu curso, seja como potência, 
seja como questão.

Em síntese, podemos apontar como aspectos importantes deste En-
contro Regional a articulação intersetorial, especialmente envolvendo 
o campo da saúde com participação de trabalhadores/as e gestores/as 
municipais, regional e estadual, assim como das instituições de ensino 
em diálogo com as experiências populares — e a potência da arte como 
espaço de promoção da saúde.  É importante lembrar a Feira do Soma 
Sempre como abordagem escolhida para o compartilhamento de saberes 
e o diálogo entre as diversas linguagens.
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O
Figura 7– Convite do Encontro Regional de Educação 

Popular em Saúde na Convivência com o Semiárido de Sobral/Litoral 
Oeste/CE – Sobral-CE, 8 de outubro de 2019 

Fonte: Acervo do Curso

4.3 ENCONTRO REGIONAL DE SOBRAL E LITORAL OESTE: A AGROECO-
LOGIA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO PROTAGO-
NISMO DE MULHERES E JOVENS 

Encontro Regional de Educação Popular em Saúde na Convivência com o Se-
miárido que se deu em Sobral no dia 8 de outubro de 2019 começou numa 
praça: a Praça dos Correios que fica em frente ao Centro Regional de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador/CEREST-Sobral. E o primeiro mote dado 
foi um Café na Feira Agroecológica e Solidária que ali se instalara, uma feira 
onde produtores/as da região se articularam para compartilhar seus produ-
tos dentro do Encontro Regional, e que foi seguido de um cortejo, ao modo 
dos muitos que se fizeram ao longo das Unidades de Aprendizagem no Centro 
Frei Humberto de Formação e Pesquisa onde aconteceu o tempo-escola do 
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Figura 8– Encontro Regional de Educação Popular em 
Saúde na Convivência com o Semiárido de Sobral/Litoral Oeste/

CE – Sobral-CE, 8 de outubro de 2019
Fonte: Acervo do Curso

27 “Com a Lei 
nº 11.947, de 

16/6/2009, 30% do 
valor repassado 

pelo Programa 
Nacional de 

Alimentação 
Escolar – PNAE 

deve ser investido 
na compra direta 

de produtos 
da agricultura 

familiar, medida 
que estimula o 

desenvolvimento 
econômico e 

sustentável das 
comunidades.” 

(BRASIL, [s.d.]).

Curso, o qual não só chamou a atenção dos/as transeuntes mas também aco-
lheu quem chegava — e carregou para o per.curso ao longo das experiências 
sistematizadas que ali se encontravam no interior do CEREST, após o que foi a 
acolhida feita pela Coordenação Político-Pedagógica do Curso:

Os mOvimEntOs dE sObral sãO Os mais EnvOlvidOs cOm a agrOE-
cOlOgia. EntãO O quE nós tOdOs vamOs pOdEr vivEnciar é a síntE-
sE dE um prOcEssO dE sistEmatizaçãO dEssas ExpEriências; E (...) 
discutir Estratégias dE inclusãO dEssas ExpEriências (dantas 
apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 2). 

Assim foi feito. Neste encontro, a exemplo do que foi feito na região do Ca-
riri, a Feira do Soma Sempre não foi feita de forma simultânea, mas com a 
visita de todos os participantes a cada uma das barracas. Assim, a primeira 
parada se fez na barraca do Assentamento Vida Nova, Aragão/Miraíma. A 
linguagem escolhida para apresentar a experiência foi uma espécie de cordel 
cantado, a partir do qual foi possível conhecer um pouco mais o grupo de agri-



114 cultores/as familiares cuja produção abastecia a merenda escolar a partir do   
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)27:

[...] quandO acEssamOs a tErra 
Era grandE a EmOçãO 
famílias dE muitOs cantOs 
libErtadas dO patrãO 
E chEgava nOssa vEz

dE dEcidir a prOduçãO  

[...] O pEquEnO prOdutOr 
nãO tinha participaçãO 
sOmEntE Em 2009 
garantiu sua inclusãO 
dEpOis quE O gOvErnO ElEitO 
Ouviu a pOpulaçãO

[...] fOi aí quE Os prOdutOrEs 
dO assEntamEntO aragãO 
mEsmO cOm dificuldadE 
Organizaram a prOduçãO 
E passam a fOrnEcEr pra mErEnda EscOlar 
bOlO, iOgurtE E mamãO 

[...] nEssE sEntidO afirmamOs 
cOm grandE cOnvicçãO 
quE prOmOvEmOs saúdE 
através dEssa açãO 
fazEndO agricultura 
cOm divErsificaçãO

(trEchOs dO cOrdEl prOduzidO pElO grupO dE prOdutOrEs dO 
assEntamEntO aragãO/miraíma - apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 3-5). 

Figura 9- 
Encontro Regional de 
Educação Popular em 
Saúde na Convivência 

com o Semiárido de 
Sobral/Litoral Oeste 

– Sobral-CE, 8 de 
outubro de 2019.

Fonte: Acervo do 
Curso



115Chegando à barraca da Escola Família Agrícola/EFA de Ibiapaba, o trabalho, 
de tão apropriado por quem se fazia presente, foi apresentado, na forma de 
canção e vídeo, pelo grupo de jovens que participou da experiência e não pelo 
educando que coordena o grupo e que foi quem sistematizou o processo:

agOra é fEsta, JuntOu a JuvEntudE 
agrOflOrEsta, mandala cOm açudE 
só girassOl pra cErcar O nOssO lOtE 
E a nOssa bibliOtEca cOnstruída cOm adObE 
farmácia viva quE faz nOssa saúdE 
E lá na hOrta-EscOla pras crianças 
na nOssa mEsa churrascO dE tatanca 
cOzidO dE mandiOca a la vEgEtariana 

nOssa bandEira sãO tOdas as bandEiras 
cOsturadas, amarradas cOm O laçO dO amOr 
E a JuvEntudE agrOEcOlógica 
quE vai pintar um mundO nOvO dE Outra cOr 
nO nOssO bancO só sEmEntEs criOulas 
variEdadEs amEríndias quilOmbOlas 
lá na flOrEsta a univErsidadE 
Estudar EcOvilas pra fundar nOssa cidadE 
E Os OprEssOrEs, mandar pra cOmpOstEira 
rEfOrma agrária, distribuir a rEnda 
nO fim dO dia JOgar a capOEira 
fazEr uma ciranda pra Encantar a naturEza (...)                                                    
(cançãO JuvEntudE agrOEcOlógica  - apud fiOcruz-cE, 
2019f, p. 7). 

Figura 10- 
Encontro Regional de 
Educação Popular em 
Saúde na Convivência 
com o Semiárido de 
Sobral/Litoral Oeste – 
Sobral-CE, 8 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo do 
Curso



116 Da barraca de Caetanos de Cima, que escolheu sistematizar o evento anual 
que promove chamado Terreiro Cultural, trazemos um recorte justamente 
das impressões que o processo de sistematização causou — e dos aprendiza-
dos que gerou: 

[...] faz uns dias quE chEgOu 
cOm uma grandE nOvidadE 
uma tal dE sistEmatizaçãO 
pra dar uma claridadE 
aO tErrEirO cultural 
cOm grandE agilidadE 

JuntamOs O cOlEtivO 
para pEnsar na prOpOsta 
dE tê-lO cOmO um EstudO 
pEsquisa maravilhOsa 
para falarmOs aO mundO 
E rEgistrar nOssa história [...]

dEstacamOs as matérias-primas 
da nOssa cOnstruçãO 
cultural: diálOgOs, saúdE 
E bastantE café cOm pãO 
fOra O cuscuz quEntinhO 
quE rOlava na OcasiãO [...]
(valnEidE, iEda, lEtícia, iara, rOmáriO, graciElE, 
EdiEnlav, nEl/trEchOs dO cOrdEl cOnstruídO cOlEtivamEntE - 
apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 9-10).

Se mais aspectos não houvesse a se observar, a própria construção do cordel, 
coletiva como foi, já tem muito pra contar — não só em Caetanos de Cima, mas 
praticamente em todos os coletivos que vimos acompanhando nesse prose-
ar. Mister, porém, é ressaltar o quanto o processo de imersão dos/as educa-
dores/as nos territórios foi rico, não apenas para os/as educandos/as, mas 
para os/as comunitários/as, que se viram inundados/as, agraciados/as, com 
o compartilhamento do que foi vivido nos tempos-escola refletindo-se, ressig-
nificando-se nos tempos-comunidade.
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Parando na barraca das Feiras Agroecológicas e Solidárias, bastava recorrer à 
memória do ritual da feira matutina e do Café Agroecológico e Solidário para 
se dar conta do que era a partilha. Não bastasse isso, mesmo assim elas se ex-
puseram, disseram seus nomes, suas comunidades, seus meios de produção, 
seus produtos — e exibiam uma alegria tão genuína (talvez pela proximidade 
com a terra e com a natureza e com ciclo vitais mais harmônicos) que isso só 
já bastava para que tivéssemos vontade de largar tudo e ter um quartinho que 
fosse no campo, em algum campo, nalgum pedaço de terra. Essa riqueza, tal-
vez a maior nos tempos atuais, é de uma potência tal que não se encerra em si: 
a sua natureza está na doação. E isso transpira, e transpirou, dessas mulheres 
— e são como um ensinamento do qual a gente nunca quer desapregar. Sem 
esquecer que nada disso é novela ou romance, mas fruto de muita luta, muita 
participação, muito construir junto e muita negociação para que o humano 
mais ampliado em nós prepondere, ao invés do que nos divide e separa.

Figuras 11 – Encontro Regional de Educação Popular em Saúde na Convivência com o 
Semiárido de Sobral/Litoral Leste – Sobral-CE, 8 de outubro de 2019. 

Fonte: Acervo do Curso
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Depois de saber que boa parte das mulheres ali presente convive com a as-
sessoria do CETRA e de que expõem seus produtos todas as segundas-feiras 
na Feira de Cuba, em Sobral, era hora de seguir em frente para a outra bar-
raca, que outra não era senão a do GT de Arte-Educação Popular em Saúde/
Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia/Sobral-CE. Ali nos deparamos 
com um teatro de bonecos, em que se contou, se cantou, se fabulou de tal 
forma que ao fim todes queriam saber um pouquinho  mais daquela técnica, 
daquele fazer tão expressivo — esse que assim começou:

martônio28  : bOm dia! EstamOs participandO dEssE mOmEntO bElO, 
ricO, trOuxEmOs também uma cOnvidada quE tEm uma história na 
EducaçãO pOpular Em saúdE [tira uma bOnEca]. 
nEna: ai, ‘tOu cOm prEguiça! 

martôniO: pOis quandO a gEntE ‘tá cOm prEguiça, dá uma EsprE-
guiçada. prOntO? 
nEna: mais Ou mEnOs! pOr quE vOcê mE acOrdOu Essa hOra? 
martôniO: achO bOm vOcê sE aprEsEntar. 
nEna: bOm dia, pEssOal! 
mardôniO: bOm dia! 

28 Educador que 
manipulou a 
boneca durante a 
encenação que 
se deu.

Figura 12- Encontro Regional de Educação Popular em 
Saúde na Convivência com o Semiárido de Sobral/Litoral 

Oeste – Sobral-CE, 8 de outubro de 2019.
Fonte: Acervo do Curso



119nEna: vOu mE aprEsEntar. quEm Já mE cOnhEcE, lEvanta a mãO! 
quatrO pEssOas!… EstOu prEcisandO mElhOrar mEu marKEting 
pEssOal. mEu nOmE é nEna. quErO dizEr quE ‘tOu muitO fEliz E 
minha participaçãO é cantar uma música. a banda nãO vEiO tOda, 
EntãO cadê Os vOluntáriOs pra tOcar cOm a gEntE?
(diálOgO da cEna aprEsEntada – apud fiOcruz-cE,  
2019f, p. 13). 

E foi saber que o nome da boneca era Nena — e já era hora de partir pra 
outra barraca: a do Sítio Coqueiros localizado no Assentamento Maceió, 
em Itapipoca, tratando do Balanço do Coqueiro, grupo de jovens que des-
de adolescentes se reúne para atualizar as manifestações culturais territo-
riais e difundir sua importância, seja pela possibilidade de tocar o passado 
ancestral, seja por realizar esse trabalho na mais profunda relação com a 
história de luta da comunidade. 

O grupo se apresenta no embalo daquilo que o coco produz, de óleo a din-
din, da dança à cocada, passando por um espetáculo onde figurino, música, 
roteiro e a cena são também produtos dos processos no território:

bOm dia! EssE é O balançO dO cOquEirO, fOrmadO pOr JOvEns 
filhOs dE pais assEntadOs da rEfOrma agrária. sOmOs dE uma 
das cOmunidadEs mEnOrEs dO assEntamEntO, mas dE um pOvO quE 
luta E a gEntE vEm dEsEnvOlvEndO O cOcO, a cOcada, O ólEO, O 
dindin, E além dEssEs JOvEns tEm aquElas mulhErEs ali atrás quE 
fazEm partE. tEm OutrOs grupOs dE trabalhO quE a gEntE vEm 
dEsEnvOlvEndO na cOmunidadE. O quE a gEntE mais tOca é O cOcO 
E a ciranda [O grupO sE aprEsEnta] (alvEs apud fiOcruz-cE,  
2019f, p. 16). 

Figuras 13 
- Encontro 
Regional de 
Educação 
Popular em 
Saúde na 
Convivência com 
o Semiárido de 
Sobral/Litoral 
Oeste – Sobral-
CE, 8 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso



120 Figuras 14  e 15- 
Encontro Regional 

de Educação 
Popular em Saúde 

na Convivência 
com o Semiárido 
de Sobral/Litoral 
Oeste – Sobral-CE 

Fonte: Acervo do 
Curso



121Fechando a intervenção e trazendo de novo o sentido do que se estava a viver, 
uma vez mais Verinha Dantas contribui para a reflexão do momento:

vamOs fEchar aqui a rOda, sEgurandO pEla cintura, pOrquE um 
sustEnta O OutrO! nEssE mOmEntO quE a gEntE Está vivEndO, é 
sEmprE impOrtantE mantEr O nOssO ritual vivO, acEsO! nós sOmOs 
fOrtEs, Eu EscutEi dE uma cOmunidadE: nós pOdEmOs pOrquE a cO-
munidadE pOdE, nós sabEmOs pOrquE a cOmunidadE sabE! [...] EntãO 
a gEntE vai agOra fazEr O apuradO da fEira. [...] às vEzEs a gEntE 
prEpara tantO E as pEssOas nãO EntEndEm E às vEzEs as pEssOas 
aprEndEm cOisas quE a gEntE nEm pErcEbEu ainda. (dantas apud 
fiOcruz-cE, 2019f, p. 18). 

E aí os apurados apontaram muitos aprendizados, como vamos ver a seguir.

Sobre Assentamento Vida Nova, em Aragão/Miraíma,

[...] quErO chamar atEnçãO pra Essa linguagEm artística, quE cOm 
O cOrdEl, a dança, a rima, EssE cOnhEcimEntO ancEstral, pElO qual 
é muitO mais fácil aprEndEr. E Essa é a grandE cOntribuiçãO da 
EducaçãO pOpular, quE tEm quE pEnEtrar tOdOs Os EspaçOs, a 
acadEmia, quE ainda fOrma nãO pEssOas, mas técnicOs. quErO pa-
rabEnizar! E dizEr quE nOssa rEsidência da família vai rEprOduzir 
O quE vOcês fizEram aqui. a fOrma cOmO a sistEmatizaçãO fOi fEita, 
cOm O cOrdEl, a gEntE vê O papEl da mulhEr! (nOra apud fiO-
cruz-cE, 2019f, p. 19).

 [...] rEssaltar O papEl da mulhEr, a dEfEsa dO tErritóriO — quE 
sEm O tErritóriO a gEntE nãO pOdE prOduzir. E a autOEstima, dE 
uma cOmunidadE quE tEm uma prOduçãO da agricultura familiar, 
quE trabalha sua sustEntabilidadE. a gEntE tEm quE tEntar lEvar 
pra fOra Essas ExpEriências (marianO apud fiOcruz-cE, 
2019f, p. 19).

 dizEr da capacidadE dE síntEsE quE O grupO tEvE. trOuxE tOda a 
linha dO tEmpO, as dificuldadEs, as aprEndizagEns — E fOram as 
mulhErEs. E Ela fEz um cOcO dE EmbOlada, fEz tOdO mundO cantar 
JuntO! (dantas apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 19).

 O apurado revelou ainda reflexões sobre a EFA da Ibiapaba:

as cOisas dO campO, a gEntE às vEzEs nãO dá valOr. mas sabE quE 
pOdE vivEr dOs sEus quintais prOdutivOs, E nãO pratica. dEixa dE 
cOmEr dOs quintais pra cOmprar dO supErmErcadO. E vi uma cOisa 



122 dE grandE impOrtância, pra lEvar pra cOmunidadE (pia apud fiO-
cruz-cE, 2019f, p. 19).

quEria rEssaltar a impOrtância da JuvEntudE rEcOnhEcEr sEu Espa-
çO dE vivência, quE é O campO. pOrquE O quE sE Ensina nas EscOlas 
é quE a JuvEntudE tEm quE sE fOrmar E ir EmbOra — E as Efas têm 
O ObJEtivO dE fazEr a JuvEntudE sE fOrmar E vOltar pra fOrtalEcEr 
Os vínculOs cOm a tErra, cOm as cOmunidadEs. EntãO é impOrtantE 
tEr Os JOvEns rEsgatandO a cultura das nOssas cOmunidadEs, dOs 
nOssOs tErritóriOs  (fagna apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 20).

O apurado da Feira segue trazendo as reflexões sobre a experiência de Caeta-
nos de Cima, o Terreiro Cultural: 

ElEs trazEm nãO só a impOrtância da cultura, mas Os prOcEssOs 
dE cOnvErsa fOra da casa, quE na nOssa infância a gEntE ainda via 
issO, ia dEbulhar O fEiJãO na casa dO vizinhO, fazia Os prOcEssOs 
das prOduçõEs Em cOmum. sEmprE quE Eu vEJO falandO dEssa cul-
tura, Eu falO quE a nOssa gEraçãO agOra nãO tEm mais a OpOrtu-
nidadE dE vivEr issO. caEtanOs traz uma rEfErência muitO fOrtE 
das mulhErEs, E vEr uma JOvEm quE é uma lidErança cOmunitária, 
Eu mE sintO muitO OrgulhOsa dEssE trabalhO dOs caEtanOs. E 
ExprEssar a alEgria dE vEr O tErrEirO cultural aqui nO nOssO 
EncOntrO (lEmOs apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 22)..

 A Feira Agroecológica e Solidária de Sobral também gerou reflexões no apu-
rado — e elas falam do protagonismo das mulheres e da produção de instru-
mentos de comunicação: 

achEi fantásticO quE nO bOlEtim vOcês trazEm as falas dOs fEi-
rantEs! tEm uma fala dO vandErlEy quE mExEu cOmigO, vOcês tra-
zEm Essa inspiraçãO pra gEntE. O prOtagOnismO das mulhErEs, 
quE nOs mOtivam a trabalhar Essa valOrizaçãO dO prOdutO dO 
campO nOs nOssOs tErritóriOs, E quE EssE EspaçO da fEira é nãO 
só dE cOmérciO, mas dE afEtO, dE partilha.  (rafaEla apud fiO-
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(...) a fEira agrOEcOlógica E sOlidária dE sObral sE cOnstitui 
EnquantO rEsistência. achO quE cOmunicaçãO visual é a mais pura 
ExprEssãO dE um instrumEntO quE cOmunica E quE dEnuncia! falO 
da fEira, mas EstEndO a tOdas as ExpEriências, pOrquE tOdas pas-
sam pElO prOcEssO dE dEnúncia dO quE EstamOs vivEndO nO nOssO 
país. (fErnandEs apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 22).

Já o apurado sobre Balanço do Coqueiro/Assentamento Maceió nos chama 
à reflexão sobre a importância da juventude e seus modos de participar nas 
comunidades: 

[...] achO muitO bOnitO O trabalhO quE a JuvEntudE faz nas cO-
munidadEs. pOrquE a gEntE é mEiO subEstimada, pOrquE as pEs-
sOas dizEm: hum, a JuvEntudE!… mas a gEntE dá a cara a tapa! O 
tErrEirO cultural é ExEmplO dissO. [...] cOnhEçO O balançO dO 
cOquEirO dEsdE O cOmEçO E vEJO cOmO ElE EvOluiu, issO é muitO 
bacana. achO quE fOi acErtadO sistEmatizar Essa ExpEriência pOr-
quE é um grupO dE muita rEsistência, um lOcal dE muita rEsistên-
cia (vylEna apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 22).

 quandO sE liga O turismO cOm a ambiência dO lugar, O pOvO quE 
rEsgata Essa dança, Essa fEstança cOm basE nO pOtEncial EcOnô-
micO quE é O cOcO (haJa vista a divErsidadE dE prOdutOs), é fEnO-
mEnal. E dO cOcO pOdE sE aprOvEitar até a bucha dO cOcO! cOmO 
buscar apOiO? E vOcês pOdEm trabalhar uma pEquEna agrOin-
dústria dE prOcEssar a bucha dO cOcO. é Juntar a cultura E a 
partE EcOnômica. sãO Essas cOisas quE a gEntE [...] é impOrtantE 
vOcês EstarEm prEsEntEs Em Outras fEiras. E O cEtra, buscar 
parcErias. Os atOrEs principais sãO vOcês, nós sOmOs Os instru-
mEntOs pra mElhOrar O trabalhO, a rEnda (pitOmbEira apud 
fiOcruz-cE, 2019f, p. 22-23).

 E fechando a reflexão deste 3º Encontro Regional como que numa caravana, 
a representante da Fiocruz-CE e RESSADH fala de um olhar ampliado sobre 
a saúde — e nos provoca a desencadear processos de diálogo entre o setor 
saúde com a agroecologia:

[...] quandO a gEntE fala dE tErritóriOs saudávEis, vOcês EstãO 
trazEndO quE tudO issO é prOmOçãO dE saúdE! EntãO é saúdE 
para além dO mOdElO assistEncial, curativO, biOmédicO — Em quE 



124 a gEntE só EnxErga saúdE cOmO ausência dE dOEnça. tudO issO 
quE vEm da agrOEcOlOgia, dOs tErritóriOs pEsquEirOs, das várias 
ExprEssõEs culturais, tudO issO é saúdE. E cOmO a gEntE tEm 
aqui rEprEsEntantEs dE sEcrEtaria dE saúdE, das rEsidências, a 
gEntE tEm O dEsafiO dE pEnsar pra rEgiãO, sEJa dE sObral, sEJa 
pra itapipOca [...]. EntãO, O dEsafiO é O dE cOnstruir nOvOs prO-
cEssOs. [...] quE a gEntE pOssa prOmOvEr O diálOgO EntrE tudO 
issO quE fOi aprEsEntadO aqui hOJE E O sus. cOmO O sEtOr saúdE 
dialOga cOm Essas ExpEriências nOs tErritóriOs para prOmOvEr 
saúdE? (tEixEira apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 24-25)..

A partir dessa provocação foi possível a construção de estratégias como o es-
tímulo ao intercâmbio de experiências sistematizadas, a inclusão da Carto-
grafia Social nos processos da Residência em Saúde da Família em Atenção 
Básica, a articulação com os Centros de Referência Especializado de Assistên-
cia Social/CREAS, o fortalecimento de diálogos com movimentos sociais, o de-
senvolvimento de propostas integrando saúde e agroecologia na perspectiva 
de uma Vigilância participativa, a formação de comitês de Educação Popular, a 
inclusão da Educação Popular na formação de agentes comunitários de saúde, 
dentre outras(FIOCRUZ-CE, 2019f).

De modo geral, esse Encontro trouxe como aspectos marcantes a potência da 
agroecologia como estratégia de promoção da saúde, o protagonismo das mu-
lheres e da juventude nos processos comunitários, a arte como expressão de 
fortalecimento da participação e organização comunitária nos territórios e  a 
Feira do Soma Sempre com as variadas formas de acontecer como estratégia 
metodológica de compartilhamento de ações coletivas. Não se pode dizer que 
tenha sido pouca a produção desse um dia, que começou bem depois do galo 
cantar, findou ainda antes do sol se pôr — e que terminou mesmo foi com o 
Toré, ao modo dos indígenas Tremembé daquela região:

quEm dEu EssE nó nãO sOubE dar

EssE nó tá dadO E Eu dEsatO Já! 
ô dEsEnrOla Essa cOrrEntE,
dEixa a gEntE trabalhar!

(tOré dO pOvO trEmEmbé apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 17).
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O
4.4. ENCONTRO REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL/QUIXADÁ: O DIÁLOGO COM 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO PARA EFETIVA-
ÇÃO DE DIREITOS

Encontro de Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 
Convivência com o Semiárido do Sertão Central/Quixadá foi, com certeza, o 
Encontro Regional com o maior número de participantes: entre 100 e 150 
pessoas transitaram pelo evento da farinhada de acolhida, passando pelo 
Programa da Rádio Mandakaru que transmitiu para todos os ouvintes os 
sentidos e a programação daquele 9 de outubro de 2019, diretamente da 
Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central/FE-
CLESC-Quixadá, na qual intervieram locutores, poetas populares, grupos de 
terreiro de matriz africana — além de entrevistas e da cobertura do evento 
ao vivo e em cores, pra depois realizar-se uma roda de conversa sobre O 
papel da Educação Popular na organização e resistência contra os avanços 
e desmontes das políticas públicas – desafios do Sertão Central  facilitada 
pelo diretor da FECLESC, Luiz Oswaldo Santiago, até chegar na Feira do 
Soma Sempre. 

Figura 16- Convite do Encontro Regional Educação Popular 
e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o 

Semiárido do Sertão Central – Quixadá-CE, 9 de outubro de 2019. 
Fonte: Acervo do Curso



127Figuras 
17 e 18 - 
Encontro 
Regional 
Educação 
Popular e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência 
com o 
Semiárido do 
Sertão Central 
– Quixadá-CE, 
9 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso



128 Neste Encontro Regional, a  Feira do Soma Sempre se fez em seu formato ori-
ginal e incluiu uma diversidade de linguagens que expressaram as múltiplas 
formas de sistematização das diversas experiências da região, tais com feiras 
agroecológicas, cordéis, programas de rádio, dentre outras. 

Esse percurso — que dito assim vem esmaecido das cores e das paisagens 
auditivas, visuais, táteis, olfativas e gustativas que a escrita não consegue 
capturar — foi pleno de sons, imagens, danças, corporeidades, imaginação, 
reflexões, propostas, alegria, reencontros, comemorações que articularam, 
no mesmo locus, frutos de trabalhos desenvolvidos na cidade e região pelo 
EdPopSUS com as vertentes de Convivência com o Semiárido, sem que ne-
nhum conflito se tenha instalado.

Foi, de fato, de uma grande pujança, em meio ao quente do sol de Quixadá, a 
reunião de toda aquela gente, como nos apresenta o relatório do Encontro, 
que referenda: a experiência de um programa de rádio como estratégia de 
estimular o  reuso da água elaborada em um Assentamento de Quixeramobim 
e difundido por meio da Rádio Comunitária do Assentamento; a  Feira Agro-
ecológica de Quixadá e Pedra Branca articuladas com apoio do Cetra;  a arti-
culação da escola do Assentamento Umari em Aracoiaba com a produção de 
cordéis; e a experiência da Saúde no Beco, por fim, desenvolvida por agentes 
comunitárias de saúde de Quixadá;  

Os apurados/aprendizados das experiências vivenciadas na Feira do Soma 
Sempre trouxeram reflexões sobre a importância do reuso da água e outros 
cuidados com o ambiente, a reutilização de materiais recicláveis como o plás-
tico para a produção de artesanias e a cartografia social como estratégia da 
população compreender melhor seu território, identificar as potências, as 
ameaças à vida e seguir seu próprio caminho

a cartOgrafia é muitO pOtEntE, pOrquE pErcEbE quE as famílias têm 
a pOssibilidadE dE sEguir sOzinhas. E atEntar para a participaçãO 
das mulhErEs nOs EspaçOs dE fEira, pOrquE O dinhEirO quE Ela rE-
cEbE, Ela vai administrar. E a cartOgrafia aJuda a cOmunidadE a sE 
EntEndEr (JOãO apud fiOcruz-cE, 2019g, p. 19). 

Outra importante reflexão veio do apurado sobre as experiências com muti-
rões como potência comunitária e camponesa:

cOm rElaçãO aOs mutirõEs, dizEr O quantO issO é impOrtantE. issO 
nO capitalismO Está cada vEz mais EscassO. 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. sãO práti-



129cas muitO intErEssantEs quE nãO sE pOdE pErdEr  (ligóriO apud 
fiOcruz-cE, 2019g, p. 19). 

 pra muita cOmunidadE, tudO cOmEça cOm mutirãO. quEm trabalha 
Em EscOla pública, quasE tudO é mutirãO. EntãO achO impOrtantE 
EssE rEsgatE dOs mutirõEs, pOrquE é uma prática campOnEsa, quE 
muitas cOmunidadEs têm, na épOca dO prEparO dO sOlO, na épOca da 
cOlhEita. Essa prática é Estar JuntO (daniEla apud fiOcruz-
-cE, 2019g, p. 19-20). 

Fechando esse Encontro Regional, os encaminhamentos buscaram articular 
as forças presentes nos territórios na perspectiva de instituir a Política de 
Educação Popular em diálogo com as Políticas de Equidade no SUS e as pos-
sibilidades de criação de um Fórum do Sertão Central que pudesse integrar 
as iniciativas de Feiras agroecológicas, as Farmácias Vivas , os coletivos de 
Cultura e de movimentos ligados às políticas de equidade, como possibilidade 
de cuidado integral à vida. Sobre isso, nos diz a Agente Comunitária de Saúde/
ACS e educanda do Curso Aparecida Queiroz:

O cOnsElhO municipal dE saúdE Já passOu E aprOvOu uma pOlíti-
ca dE EducaçãO pOpular Em saúdE pra quixadá. agOra é prEcisO 
cOnsOlidar um grupO cOlEtivO quE pOssa cOnstruir Essa pOlítica, 
passar pEla câmara dE vErEadOrEs — E pOr quE nãO insErir mais 
gEntE?  (quEirOz apud fiOcruz-cE, 2019g, p. 22). 

E assim, o Encontro Regional do Sertão Central evidenciou a potência de 
práticas solidárias e de cuidado com o ambiente (natureza) e com a vida em 
comunidades campesinas e tradicionais, fazendo o diálogo com as Políticas 
Públicas locais de saúde e de educação para efetivação de direitos. Também 
apresentou a Cartografia Social como estratégia de reorganização e reconfigu-
ração do processo de territorialização na saúde e finalizou com uma ciranda 
que reflete o poder da roda em suas múltiplas manifestações:

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 as tuas pErnas, minhas pErnas andam mais!
(JOhnsOn sOarEs/ciranda trazida pOr vEra dantas 
apud fiOcruz-cE,   2019g, p. 24) 



130

O
Figura 19- 
Convite do 

Encontro Regional 
Educação Popular 

em Saúde na 
Convivência com 

o Semiárido de 
Fortaleza/Região 

Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 de 
outubro de 2019. 

Fonte: Acervo do 
Curso 

4.5. ENCONTRO REGIONAL DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA: A RE-
SISTÊNCIA DE SUJEITES DA PERIFERIA FRENTE ÀS SITUAÇÕES DE INIQUIDADE 
E O DESAFIO DO ENVOLVIMENTO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Encontro Regional Educação Popular em Saúde na Convivência com o Semi-
árido de Fortaleza/Região Metropolitana aconteceu em Eusébio na sede da 
Fiocruz-CE, no dia 10 de outubro de 2019. Trouxe um conjunto de experiên-
cias sistematizadas, em que se passeou de territórios periféricos da cidade 
de Fortaleza, como o Condomínio Machado de Assis na Grande Messejana, 
passando pela Unidade de Atenção Primária à Saúde/UAPS Frei Tito, na área 
litorânea da cidade, ampliando-se para o município vizinho de Aquiraz com 
a questão da demarcação da terra dos Jenipapo-Kanindé, voltando para o 
Centro Ubuntu de Arte Negra-CUAN localizado no bairro do Pici, chegando 
ao Coletivo Dendê de Luta e à questão ambiental da destinação do lixo e do 
envolvimento de jovens e da comunidade no processo, ampliando novamente 
para o município também vizinho de Maracanaú, na comunidade do Timbó, 
retornando para o Itaperi e nos encontrando com a experiência do Espaço 
Ekobé, findando com a experiência do Teatro do Berro, com jovens de Teju-
çuoca, parte da Macro-Fortaleza.
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Figura 20- 
Encontro 
Regional 
Educação 
Popular em 
Saúde na 
Convivência 
com o Semiárido 
de Fortaleza/
Região 
Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso 

A experiência da Comunidade Machado de Assis nos trouxe a reflexão sobre 
a luta por moradia e o protagonismo do Movimento de Trabalhadores por 
Direitos (MTD), bem como os desafios de pensar processos de reciclagem, o 
cuidado com as pessoas, com os animais e os desafios da mobilidade urbana, 
o envolvimento da juventude, expressos sob forma de um vídeo por eles.

O cortejo nos moveu a outras regiões periféricas de Fortaleza — e do bairro 
do Pici, o Centro Ubuntu de Arte Negra-CUAN, traz para a cena um ato cenopo-
ético  em que a história de luta e resistência, resultado do processo vivenciado 
com a cartografia social, desvela invisibilidades e problematiza a violência e a 
exclusão na periferia:

Eita Eu sOu dE lá!
Eita Eu sOu daqui!
Eita sOu dO cuan,
sOu dO pici!
E a nOssa rua acOrda

Do auditório aos corredores da Fiocruz-CE, o cortejo cenopoético com todos/
as os/as sujeites das experiências produziu paradas para apresentação e re-
flexão das mesmas, terminando com uma ciranda no espaço externo, sob a 
sombra de uma árvore — e comemorando o feito de todes terem conseguido 
chegar até ali. 

Frente à ausência dos gestores convidados para o evento, e da pequena par-
ticipação dos membros das experiências fruto da falta de apoio institucional 
para seu deslocamento, a problematização inicial convocava os/as partici-
pantes a uma ação de resistência como potência popular.  



132 uma cançãO fEliz

Escuta, mEu amOr,
dEsEnha O sOl pra mim

sE lEmbra quE a cidadE é lEnda

E Eu nEm sEi cantar

E a nOssa rua acOrda

uma cançãO fEliz

sávia: Eita, pici!
a pErifEria é uma cidadE, Ou é?
a pErifEria é uma cidadE, Ou é?
(atO cEnOpOéticO apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 6-7).

 A problematização, ao mesmo tempo que desvela desafios, revela potencias 
com o próprio CUAN, suas produções literárias, teatrais e gera possibilida-
des de construção de inéditos viáveis como a construção de uma Rede Arti-
culada do Pici:

Essa rEdE é dE balançar? nãO, é dE articulaçãO.
nEssE mEiO surgiu uma — vOcês sabEm qual é?
rEdE articulada dO pici 
(atO cEnOpOéticO apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 7).

E Ray Lima arrematava: a cidade é a utopia da periferia ou a periferia é a uto-
pia da cidade?… (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019c, p. 9). 

Figuras 21- 
Encontro 
Regional 

Educação Popular 
em Saúde na 

Convivência com 
o Semiárido de 

Fortaleza/Região 
Metropolitana – 

Eusébio-CE, 10 de 
outubro de 2019.

Fonte: 
Acervo do Curso 



133Figuras 22- 
Encontro 
Regional 
Educação 
Popular em 
Saúde na 
Convivência com 
o Semiárido de 
Fortaleza/Região 
Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso 

Figuras 23- 
Encontro 
Regional 
Educação 
Popular em 
Saúde na 
Convivência com 
o Semiárido de 
Fortaleza/Região 
Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso 

E o cortejo cenopoético ao circular pelas periferias de Fortaleza revelava po-
tencias de luta envolvendo juventudes no enfrentamento às violações de di-
reitos. A sistematização expressa em um álbum de fotos legendadas, trazida 
pelo  Coletivo Dendê de Luta, desvelava identidades e iniquidades múltiplas 
dessas juventudes periféricas LGBTQI+, negritude, pobreza, preconceito e 
protagonismo popular: =

quErEmOs mOstrar pras pEssOas quE Elas sãO capazEs, Elas pO-
dEm sEr prOtagOnistas dE suas próprias vidas. quErEmOs cOm-
partilhar um sabEr cOmum E EmancipatóriO. […] quErEmOs pOr-
quE a cOmunidadE pOdE — E nós sOmOs a cOmunidadE! (carla 
carlinE apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 9). 
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Figuras 24- 
Encontro 
Regional 

Educação 
Popular em 

Saúde na 
Convivência com 

o Semiárido de 
Fortaleza/Região 

Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 

2019.
Fonte: Acervo 

do Curso 

Completando o giro pelas diversas regiões de Fortaleza, o cortejo chega ao 
Espaço Ekobé — e o roteiro cenopoético fala de uma experiência solidária de 
formação em uma prática de cuidado, o Reiki, como possibilidade de constru-
ção compartilhada e compromissada de uma rede de cuidadores, cuja síntese 
vem na cantiga de Ray Lima: 

Escuta, Escuta

O OutrO, a Outra Já vEm

Escuta E acOlhE

cuidar dO OutrO faz bEm!

dEsdE O tEmpO Em quE Eu nasci

lOgO aprEndi algO assim

cuidar dO OutrO é cuidar dE mim

cuidar dE mim é cuidar dO mundO 
(mOta maiara; linO, gEOmar apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 10).

Seguindo com o cortejo cenopoético, a Feira do Soma Sempre em seu for-
mato itinerante nos levou a conhecer um território tradicional: a aldeia 

Transitando do álbum de fotografias ao álbum seriado, o cortejo chega à ex-
periencias vividas a partir de serviços de saúde como as do Grupo Estrela da 
Manhã, articulado por profissionais da Unidade de Atenção aos Programas de 
Saúde/UAPS Frei Tito, na região litorânea de Fortaleza — e fala de como, mes-
mo  partindo de adoecimentos, se podem revelar possibilidades de promover 
saúde em diálogo com potencialidades locais, como as barracas de praia e os 
conhecimentos sobre as plantas medicinais.
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Figuras 25– 
Encontro 
Regional 
Educação 
Popular em 
Saúde na 
Convivência com 
o Semiárido de 
Fortaleza/Região 
Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso 

Seguindo, o cortejo pela região metropolitana, chega ao Conjunto Timbó, em 
Maracanaú, em que traz em cordel a história de luta e resistência da comuni-
dade e vai desvelando as violências e a importância da organização comunitá-
ria em diálogo com os serviços de saúde.

Da região metropolitana, o cortejo segue para Tejuçuoca, que traz o Grupo de 
Teatro Berro e seus diálogos com o serviço de saúde. 

Jenipapo-Kanindé às voltas com suas lutas pela demarcação da terra indí-
gena, ao mesmo tempo em que constrói um cacicado com protagonismo 
feminino: o da Cacique Pequena e a importância dos/as guardiães/ãs da 
memória. E propõem: 

a gEntE quEria cOmEçar fazEndO um círculO, 
pra Já Entrar na magia.
as matas virgEns abEnçOam,
quandO O luar clarEOu!
mas quandO Ouvi a vOz dO mEu pOvO,
tOdOs Os índiOs aqui chEgOu!
pOrquE ElE é rEi, é rEi!
pOrquE ElE é rEi da JurEma, ElE é rEi!
índiO JEnipapO, quE é quE vEm fazEr aqui?
Eu vim subir O mOrrO

da tErra quE Eu nasci!  
(flOrEntinO apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 5).



136 Figuras 26-  
Encontro 
Regional 

Educação 
Popular em 

Saúde na 
Convivência 

com o 
Semiárido de 
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Metropolitana 
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10 de outubro 
de 2019.

Fonte: Acervo 
do Curso 

O Encontro se encerra incorporando o Toré indígena com o coletivo rompen-
do o espaço fechado do auditório e conduzindo o cortejo para o espaço aberto, 
à sombra de uma árvore — simbolicamente expressando o desejo de ecoar 
essas vozes para visibilizar as experiências sistematizadas. De modo geral, 
apontamos como aspectos marcantes deste Encontro a cenopoesia e a teatra-
lidade, a resistência de sujeites da periferia frente às situações de iniquidade, 
a potência das juventudes na construção de inéditos viáveis e a ausência dos 
gestores das políticas públicas.

Figuras 27-  
Encontro 
Regional 

Educação 
Popular em 

Saúde na 
Convivência com 

o Semiárido de 
Fortaleza/Região 

Metropolitana – 
Eusébio-CE, 10 
de outubro de 

2019.  
Fonte: Acervo 

do Curso 



1374.6. ENCONTRO REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE/LITORAL LESTE: A FORÇA 
E A RESISTÊNCIA DOS TERRITÓRIOS DO CAMPO E DAS ÁGUAS, SEUS SUJEI-
TOS E  SINGULARIDADES

Figura 28– Encontro Regional de Educação Popular em Saúde e Promoção de 
Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do Vale do Jaguaribe/

Litoral Leste – Limoeiro do Norte, 11 de outubro de 2019. 
Fonte: Acervo do Curso 

O cOnhEcimEntO

caminha lEntO fEitO lagarta.
primEirO nãO sabE quE sabE

E vOraz cOntEnta-sE cOm O cOtidianO OrvalhO

dEixadO nas fOlhas vividas das manhãs.
dEpOis pEnsa quE sabE

E sE fEcha Em si mEsmO:
faz muralhas,
cava trinchEiras,
ErguE barricadas.
dEfEndEndO O quE pEnsa sabEr,
lEvanta cErtEzas na fOrma dE murO,
OrgulhandO-sE dE sEu casulO.
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F

até quE madurO

ExplOdE Em vOOs

rindO dO tEmpO quE imaginava sabEr

Ou guardava prEsO O quE sabia.
vOa altO sua Ousadia

rEcOnhEcEndO O suOr dOs séculOs

nO OrvalhO dE cada dia.
 
mEsmO O vOO mais bElO

dEscObrE um dia nãO sEr EtErnO.
é tEmpO dE acasalar:
vOltar à tErra cOm sEus OvOs

à EspEra dE nOvas E prOsaicas lagartas.
 
O cOnhEcimEntO é assim:
ri dE si mEsmO

E dE suas cErtEzas.
 
é mEta da fOrma

mEtamOrfOsE

mOvimEntO

fluir dO tEmpO

quE tantO cria cOmO arrasa

 
a nOs mOstrar quE para O vOO

é prEcisO tantO O casulO

cOmO a asa.
(iasi, 2015)

oi com esse poema que nos recebeu o Encontro Regional de Educação Popular 
em Saúde e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semi-
árido Vale do Jaguaribe/Litoral Leste: na voz da educanda Iristhélia Ferreira, 
o poema soou na sala da   FAFIDAM28   que nos acolheu. Era um dia quente, 
aquele 11 de outubro de 2019, em que estiveram presentes cerca de 42 pes-
soas. Foi um Encontro marcado por reflexões conjunturais,  contextualizando 
a saúde dos povos do campo, da floresta e das águas — de onde advinham a 
maioria das experiencias sistematizadas e que contou com as provocações de 
Leandro Costa, médico brasileiro que compõe o coletivo de saúde do MST e 
a Rede de Médicos e Médicas Populares. Leandro trouxe elementos que nos 
remeteram à conquista do SUS, pautada na concepção de saúde com o direito 
universal, e questionou a proposição de saúde como mercadoria, que ainda 
perdura na sociedade brasileira, enquanto nos lembrava que: 

28 FAFIDAM é 
a Faculdade 
de Filosofia 
Dom Aureliano 
Matos situada 
em Limoeiro do 
Norte e vinculada 
à Universidade 
Estadual do 
Ceará.



139quandO sE afrOnta a saúdE, dirEitOs, a dEmOcracia, a gEntE Está 
afrOntandO a vida dE hOmEns E mulhErEs na nOssa sOciEdadE. tE-
mOs quE pErcEbEr quE cOm Essa traJEtória dE criaçãO dE pOlí-
ticas públicas — as pOlíticas dE EquidadE dEntrO dO sus, as 
pOlíticas dE saúdE nO campO, da pOpulaçãO nEgra, lgbt —, a 
gEntE cOmEça a dEspErtar pra quE a gEntE pudEssE tEr algumas 
pOlíticas na cOnsOlidaçãO da saúdE. [...] E pEnsar Em saúdE inclui 
OutrOs sEtOrEs — a gEntE fica fEliz dE vEr O pEssOal da agri-
cultura aqui. nãO pOdEmOs cOnsidErar a fOmE E a miséria cOmO 
algO natural. tEmOs ObrigaçãO, mais dO quE nunca, dE fazEr dE-
núncia das misérias E trazEr as pOssibilidadEs dE EspErança, dEn-
trE Elas, EstE mOmEntO aqui: a agrOEcOlOgia, a prOduçãO sEm 
vEnEnOs, a univErsidadE pública, dEfEndEr a pEsquisa, a sObErania 
dOs nOssOs pOvOs indígEnas, OrigináriOs, diantE dE uma pOlítica 
dEstruidOra, dE minEraçãO, dE uma pOlítica quE nEga a EducaçãO 
pOpular, nEga paulO frEirE, um dOs nOssOs patrOnOs (cOsta, 
apud fiOcruz-cE, 2019h, p. 5)

Suas provocações conclamavam à necessidade de fortalecer a luta em defesa 
da vida e contra o capitalismo e todas as formas de opressão:  

é dEsafiO nOssO rEinvEntar nOssa luta, sEJa na gEstãO pública, 
sEJa na univErsidadE: fazEr um trabalhO dE basE Em dEfEsa da 
vida! E nEssE mOmEntO dE ataquE às minOrias, é impOrtantE quE a 
gEntE sE pOsiciOnE E quE a gEntE cOnstrua sabErEs! nãO pOdE-
mOs nOs calar, cOmpanhEirada! é prEcisO quE a gEntE cOnstrua 
fOrtalEzas nOs nOssOs tErritóriOs! nOs nOssOs tErritóriOs as 
pEssOas EstãO adOEcidas, nas pErifErias dE fOrtalEza as pEssO-
as EstãO passandO fOmE — E issO nãO é acEitávEl! a gEntE prE-
cisa Estar lutandO pErmanEntEmEntE cOntra EssE prOcEssO. O 
mst diz: saúdE é a capacidadE dE lutar cOntra tOda fOrma dE 
OprEssãO! fazEndO rEsistência cOlEtiva! [...] é hOra dE apErtar 
Os chinElOs, Engraxar Os sapatOs, sE Organizar E fazEr a nOssa 
luta! finalizandO cOm paulO frEirE: é nEcEssáriO dEnunciar as 
mazElas E anunciar O hOrizOntE, cOm a vida, cOm O bElO! cOm O 
vErbO EspErançar! tEmOs quE fazEr cOm quE O pOvO crEia quE é 
pOssívEl criar um mundO OndE sE viva Em cOmunhãO! mas pra issO, 
prEcisamOs quEbrar Estruturas dO sistEma capitalista!  (cOsta 
apud fiOcruz-cE, 2019h, p. 5-6). 



140 Figura 29- 
Encontro 

Regional de 
Educação 

Popular 
em Saúde e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência 

com o Semiárido 
do Vale do 
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Fonte: Acervo 
do Curso

30 O Memorial Zé 
Maria do Tomé 
foi construído em 
parceria com o 
Núcleo Tramas/
UFC e recupera 
a história de luta 
da comunidade 
contra a 
desterritorialização, 
os agrotóxicos e 
o assassinato de 
suas lideranças.

A Feira do Soma Sempre, abordagem escolhida para apresentação das ex-
periências, assumiu o caráter itinerante e trouxe a expressividade das lutas 
do campo — como as do grupo Mãos Que Criam, constituído por mulheres 
do Acampamento Zé Maria do Tomé, da Chapada do Apodi, expressa sob a 
forma de um mapa mental referenciando práticas coletivas propostas pelo 
MST, que demarcavam o antes e o depois do Acampamento e sua contribui-
ção para o resgate da dignidade e da esperança: 

as mulhErEs fOram rElatandO O quE havia antEs dO acampamEn-
tO E O quE imaginam prO futurO. fOram trazEndO a casa, a tEr-
ra, a luta pEla água, a tErra. tEvE uma quE rEsgatOu até a sEca, 
a cangalha, O JumEntO, tOdOs Os prOcEssOs quE vêm antEs dO 
acampamEntO. nO acampamEntO Elas trOuxEram a barraca dE 
lOna, O fOgãO dE lEnha, O quE fOi dandO idEntidadE, a ExpEri-
ência dE nunca tEr vividO numa casa dE taipa. falas cOmO: Eu 
nãO plantO uma flOr, sE nãO mE dEr rEtOrnO EcOnômicO — E a 
gEntE fazEndO rEtOrnO, pErguntandO: E O chá dO pé dE laranJa? 
prO futurO Elas imaginam O prOcEssO dE assEntamEntO, Já quE a 
gEntE vEm nEssa luta, O barracãO cOlEtivO, a EscOla dO campO, 
O  memorial30   , O pOstO dE saúdE quE Está Em fasE dE cOnclu-
sãO, a igrEJa católica, mas também as Evangélicas; a mandala 
cOmO EspaçO dE OrganizaçãO da hOrta mEdicinal, mas também dE 
rEsgatE da agrOEcOlOgia. a prOduçãO das famílias — quEm vai 



141nO acampamEntO pErcEbE uma prOduçãO muitO grandE; as casas 
mElhOradas. O acampamEntO fica num pErímEtrO irrigadO E é um 
tErritóriO dE disputa nãO só pElO agrOnEgóciO, mas pElas EmprE-
sas da rEgiãO pra prOduzir fruta pra ExpOrtaçãO — E sOfrE di-
vErsOs ataquEs, Está aO ladO dE um lixãO, dO usO dE agrOtóxicOs. 
a gEntE fOi tEntandO trazEr alguns ElEmEntOs, a gEntE tEntOu 
trazEr dEsdE 1980 pra rEsgatar algumas cOisas, mas pOr issO fi-
cOu mais nOs anOs 2000, quandO sE dãO Os prOcEssOs dE luta na 
rEgiãO. trOuxEmOs a criaçãO dO   m2131  , cOm Os primEirOs prO-
cEssOs dE OrganizaçãO. a gEntE trOuxE a primEira paralisaçãO da 
dEl mOntE, Em 2001. sucEssivamEntE tivEram Outras grEvEs. Em 
2001 tEvE O EncOntrO das mulhErEs dO valE dO JaguaribE. Em 
2010, a mOrtE dO zé maria, a OcupaçãO da chapada. O grupO fOi 
criadO nO intuitO dE, para além da vEnda dO artEsanatO, lEvar O 
dEbatE dO acampamEntO E dialOgar cOm a sOciEdadE pra quE sE 
tEnha O rEspEitO E apOiO da sOciEdadE para futuras rEintEgra-
çõEs, para um tErritóriO livrE (fErrEira apud fiOcruz-cE, 
2019h, p. 7-8).

Figura 30– Encontro Regional de Educação Popular em Saúde e Promoção 
de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do Vale do 
Jaguaribe/Litoral Leste – Limoeiro do Norte, 11 de outubro de 2019.

Fonte: Acervo do Curso 

31 O Movimento 
21, ou M21 como 

é conhecido, 
foi originado a 
partir da morte 

do militante e 
ambientalista Zé 

Maria do Tomé, 
que dá nome ao 
Acampamento, 

assassinado em 
21 de abril de 

2010 por conta 
de sua luta 

contra o uso 
indiscriminado de 

agrotóxicos na 
região, sobretudo 
pela pulverização 

aérea que 
contaminava 

casas, roçados 
e famílias do 

território. O M21 
reúne militantes 
dos movimentos 

sociais, entidades 
da sociedade civil 

e professores e 
professoras das 

universidades 
públicas 

compromissados/
as com as causas 

populares. 



142 Foi também trazida a reflexão sobre os territórios do campo e a Reforma Agrá-
ria, a experiência do Acampamento Araguaia, situado em Aracati, em meio 
à reconstituição da história de luta e resistência que revelou as dificuldades 
de acesso aos direitos básicos como saúde, trabalho, educação — e também 
emergiu com o Grupo de Mulheres Construindo Resistência, cuja ação se fez 
especialmente na produção agroecológica de hortas e na biblioteca comunitá-
ria, na qual ocorrem atividades formativas, muitas delas voltadas às mulheres:  

Ela tEm Essa funçãO dE fOrtalEcEr a luta pEla tErra, cOnstruir 
nOvOs cOnhEcimEntOs E na prOduçãO dE alimEntOs saudávEis — 
OrgânicOs, mas pra chEgar à agrOEcOlOgia. nOssOs avós Já fa-
ziam issO E O agrOnEgóciO chEgOu E imprEgnOu nOssa cabEça, dE 
quE issO nãO é pOssívEl. O grupO dE mulhErEs Já prOvOu issO: a 
gEntE plantOu pra gEntE E prOs amigOs! dEsdE a batata, a bErin-
JEla, as Ervas mEdicinais, é issO! a luta pEla tErra é issO: é casa, 
é O lazEr, a cultura, O cOnhEcimEntO, é tOdO EssE cOnhEcimEntO 
dE cOisas! E dizEr uma cOisa, Já ObsErvandO tOdOs Os trabalhOs: 
as mulhErEs Em tudO EstãO na frEntE! a gEntE vê quE dEpOis da 
criaçãO dO grupO dE mulhErEs, a gEntE viu O quantO mElhOrOu: 
dEsdE a bibliOtEca, Os cuidadOs, a hOrta, a criança quE Está dO-
EntE — a mulhEr Está à frEntE sEmprE nissO! na nOssa cOmu-
nidadE Ela tEm pOdEr dE fala, dE participaçãO! (ElizângEla/
lidErança cOmunitária apud fiOcruz - cE, 2019h, p. 13).

Figuras 31– 
Encontro 

Regional de 
Educação 

Popular 
em Saúde e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência 

com o Semiárido 
do Vale do 

Jaguaribe/Litoral 
Leste – Limoeiro 

do Norte, 11 de 
outubro de 2019.

Fonte: Acervo 
do Curso
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Os Povos das Águas também foram marcantes nas experiências e se apresen-
taram com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e com os Povos 
do Mar, representados pela experiência das marisqueiras de Fortim.  O MAB 
trouxe, sob a forma de vídeo e cordel, a importância da conquista de cisternas 
de captação de água da chuva e a reflexão sobre as dificuldades de acesso à 
água em períodos longos de estiagem, bem como as grandes obras como o 
Açude Castanhão, a cujas águas a comunidade não tem acesso. A importância 
do movimento é referenciada como fundamental nas conquistas:

O mab surgiu nO final da década dE 1970, cOm a cOnstruçãO 
da barragEm dE itaipu, E chEgOu prO cEará nO final da década 
dE 1990, cOm a cOnstruçãO da barragEm castanhãO. muitas fa-
mílias tivEram quE sair, sEr rEassEntadas Em cOmunidadEs sEm a 
mEnOr assistência, cOndiçãO dE prOduzir, dE tEr água. quandO O 
mab chEgOu aO cEará, cOmEçOu a Organizar Essas famílias. fOi 
sE mOntandO as pautas das cOmunidadEs, E nO casO da casa nOva, 
uma das pautas Eram as cistErnas. pra minimamEntE acumular uma 
água, pElO mEnOs pra bEbEr E cOzinhar. as cistErnas fOram uma 
fOrma dE tEr um rEsErvatóriO, pra guardar água da chuva Ou dOs 
carrOs-pipa, uma água a saudávEl (bErnadinO apud fiOcruz-
-cE, 2019h, p. 9). 

Figuras 32– 
Encontro 
Regional de 
Educação 
Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência 
com o Semiárido 
do Vale do 
Jaguaribe/Litoral 
Leste – Limoeiro 
do Norte, 11 de 
outubro de 2019.
Fonte: Acervo 
do Curso



144 Figuras 
33, 34 e 35– 

Encontro 
Regional de 

Educação 
Popular 

em Saúde e 
Promoção de 

Territórios 
Saudáveis na 
Convivência 

com o Semiárido 
do Vale do 

Jaguaribe/Litoral 
Leste – Limoeiro 

do Norte, 11 de 
outubro de 2019.

Fonte: Acervo 
do Curso 



145O trabalho do MAB é referenciado em experiências de vários territórios, as-
sim como a articulação que faz com outros movimentos como a Cáritas de 
Limoeiro do Norte, com a gestão municipal e instituições religiosas.

Figuras 36 e 37 – Encontro Regional de Educação Popular em Saúde e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do Vale 

do Jaguaribe/Litoral Leste – Limoeiro do Norte, 11 de outubro de 2019. 
Fonte: Acervo do Curso 



146 As estratégias de Convivência com o Semiárido para superação das difi-
culdades de acesso à água na região colocaram em cena o papel funda-
mental da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, com a implantação de 
bioáguas no território trazidas por duas educandas jovens — a partir de 
uma maquete referenciando a lógica e o funcionamento dessa tecnologia 
de Convivência com o Semiárido:

nOssa amEaça é a EscassEz dE água E a pOtEncialidadE fOi O biO-
água. na nOssa rEgiãO Era pra tEr intErligaçãO dE pOçOs, quE 
ainda nãO tEm. O biOágua cOntribui cOm a prOduçãO dE húmus, 
rEaprOvEitamEntO da água, plantar algumas E tirOu tOda a água 
quE virava lama nOs tErrEirOs (igirlEidE; igirlian apud fiO-
cruz-cE, 2019h, p. 10). 

A presença dos Povos do Mar se fez com a experiência de Jardim, comu-
nidade litorânea no município de Fortim, e com a presença marcante de 
Maninha, liderança pescadora vinculada ao Conselho Pastoral de Pescado-
res/CPP e à Articulação Nacional das Pescadoras/ANP, que trouxe a histó-
ria de luta dessa categoria invisibilizada, expressa em mapas afetivos te-
cidos à mão. Ela problematiza sobre a força destruidora da carcinicultura 
nas comunidades litorâneas destruindo o mangue e fazendo desaparecer 
os peixes, os mariscos, os caranguejos: 

Figuras 38 – 
Encontro Regio-
nal de Educação 

Popular em 
Saúde e Promo-

ção de Territó-
rios Saudáveis 

na Convivência 
com o Semi-

árido do Vale 
do Jaguaribe/

Litoral Leste 
– Limoeiro do 

Norte, 11 de ou-
tubro de 2019.
Fonte: Acervo 

do Curso 
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Figuras 39– Encontro Regional de Educação Popular em Saúde e Pro-
moção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do Vale 
do Jaguaribe/Litoral Leste – Limoeiro do Norte, 11 de outubro de 2019.

Fonte: Acervo do Curso 

31 ANP – 
Articulação 

Nacional das 
Pescadoras, 

que “reúne 
pescadoras de 

todo o Brasil 
na luta pela 

visibilidade e 
conquista de 

direitos” (in 
https://www.

facebook.com/
ANPnacional/).

a gEntE cOntinuOu lutandO. mas a mulhEr pEscadOra nãO é só 
pEscadOra: é dOna dE casa, agEntE dE saúdE, mulhEr dE cOnsElhO 
E dE tudO mais um pOucO! a gEntE viu quE prEcisava dE OutrOs Es-
paçOs. cOmEçamOs a participar da   anP31  , E cOmEçOu a vEr quE 
nOssas mulhErEs pEscadOras Estavam adOEcEndO. nOssa sistEma-
tizaçãO trabalhOu as dOEnças OcupaciOnais das pEscadOras. é di-
fícil tirar as cOmpanhEiras dE casa, mas uma vEz Ou Outra a gEntE 
lEva uma Ou Outra. cOmEçamOs a participar, até chEgar aO cOn-
sElhO dE saúdE — é a sEgunda vEz quE façO partE. hOJE a gEntE 
fOca muitO a saúdE da mulhEr pEscadOra. cOnsEguimOs nO fOrtim 
quE a saúdE fizEssE 3 Oficinas sObrE a saúdE dO pEscadOr.[...] E 
sE a gEntE sE Juntar cOm Outras EntidadEs, a gEntE pOdE cOnti-
nuar Essa luta! a mulhEr pEscadOra tEm dOEnça, quE nãO é só 
física, é mEntal também. cOnsEguimOs cOnstruir uma assOciaçãO 
dE mOradOrEs E pEscadOras — a gEntE sEmprE caminha JuntO. 
sãO duas cOisas quE nãO sE dEsmEmbra: a assOciaçãO E Os pEsca-
dOrEs. a gEntE tEm a parcEria cOm O cpp: dEsdE 2009, 2010, O 
cpp acOmpanha a cOmunidadE. Eu chEguEi aO cursO através dO 
cpp. nós tEmOs O nOssO riO JaguaribE, quE aJuda a gEntE a tEr 
mOmEntOs dE lazEr. quandO chEga alguém nOvO, a gEntE gOsta dE 



148 abraçar, trazEr pra rOda dE uma ciranda. O quE a gEntE trabalha 
na anp: mulhErEs pEscadOras pElO rEcOnhEcimEntO dOs nOssOs 
dirEitOs! a gEntE sE sEntE tãO agrEdida, pOrquE Eu nãO pOssO chE-
gar bEm vEstida nO inss, sE nãO, Eu sOu barrada. a gEntE prEcisa 
quEbrar issO E dizEr quE a gEntE quEr O EmpOdEramEntO, a valOri-
zaçãO, a autOEstima E nOssO rEspEitO — sOmOs mulhErEs pEscadO-
ras! (maninha apud fiOcruz-cE, 2019h, p. 12).

Maninha terminou sua fala cantando um trecho muito conhecido no movi-
mento de mulheres pescadoras, mas, sobretudo das trabalhadoras rurais em 
luta pela Reforma Agrária. O trecho é de Nazaré Flor, liderança do Assenta-
mento Maceió/Itapipoca, poeta, cantora, trabalhadora rural e militante que 
fundou o Movimento da Mulher Trabalhadora do Nordeste (MMTR-NE), que 
diz: “Pra mudar essa sociedade do jeito que a gente quer/participando sem 
medo de ser mulher!” Nazaré Flor lutou muito pela conquista do seu territó-
rio — e porque nessa vida tudo está entrelaçado, desse território, o Assenta-
mento Maceió, de onde veio a experiência do Balanço do Coqueiro.

Se alguém perguntar por que trouxemos todos esses instantâneos, às vezes 
com tantos detalhes, diremos: porque não há como ter ideia, como já disse, do 
que se viveu, sem minimamente percorrer alguns pedaços de caminho com 
quem construiu essa história, esse Curso, essa trajetória.

De modo geral, este encontro foi marcado pela força e resistência dos territó-
rios do campo e das águas com seus sujeitos e suas singularidades.

E porque, mesmo enquanto memória, esse processo ainda não findou, passe-
mos pro que ainda está por vir.
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B

a gEntE prEcisa tEr O cuidadO dE nãO dis-
pErsar as EnErgias, pOrquE a gEntE tEm um 
trabalhO danadO pra cOnsEguir tratar a 
energia ― e depois a gente joga [Fora] essa 
EnErgia! nãO pOdEmOs fazEr issO! EnErgia 
tratada é muitO carO pra nós! EnErgia tra-
tada é amOr! EnErgia tratada é cuidadO! 
EnErgia nãO tratada é aquEla quE EstOura 
Os fiOs! EnErgia tratada é amizadE, é amOrO-
sidade, é cooperação ― isso é energia tra-
tada! EssEs mOmEntOs quE parEcEm quE nãO 
sErvEm pra nada, é O mOmEntO dE tratamEn-
tO da EnErgia! EntãO issO é muitO impOrtan-
tE! (lima apud fiOcruz-cE, 2019b, p. 30)

uscando, pois, potencializar as energias tratadas ao lon-
go das três UAs e dos seis Encontros Regionais, o En-
contro Interestadual de Educação Popular em Saúde e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com 
o Semiárido aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro de 
2019, em parte no espaço do Centro de Formação e Pes-
quisa Frei Humberto, em parte no Centro de Eventos do 
Ceará dentro da programação da Feira de Soluções para 
a Saúde organizada pela Fiocruz. 

4.7. ENCONTRO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE SE-
LANDO A UNIÃO ENTRE OS CAMPOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E 
DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO



150 Figura 40- 
Convite do 

Encontro 
Interestadual 
de Educação 

Popular 
em Saúde e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência com 

o Semiárido – 
Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 

de 2019.
Fonte: Acervo 

do Curso 

Figuras 41- Encontro Interestadual de Educação Popular em Saúde e 
Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido – 

Fortaleza-CE, 16 e 17 de outubro de 2019.
Fonte: Acervo do Curso 



151E o que esse Encontro trouxe? O que ele permitiu?

Trouxe, por um lado, a possibilidade do encontro coletivo novamente das 
cerca de 60 pessoas que seguiam no barco dessa Especialização/Aperfeiço-
amento feitos com tantos percalços, mas também com tantas conquistas. E 
permitiu, por outro, colocar mais uma vez, na roda, o apurado de todo esse 
processo. Foi bonito sentar na roda grande e poder ouvir do pessoal as dificul-
dades e as alegrias da construção de cada Encontro Regional. Tanta energia 
empenhada! Tanto caminho percorrido! Nem parecia que, do ponto de vista 
do quanto os laços haviam se estreitado entre todas as pessoas, que o proces-
so houvesse começado não havia nem um ano, ali mesmo, em janeiro de 2019. 

Figura 42- 
Encontro 
Interestadual 
de Educação 
Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência 
com o Semiárido 
– Fortaleza-CE, 
16 e 17 de 
outubro de 
2019.
Fonte: Acervo 
do Curso 



152 A Feira do Soma Sempre na Feira de Soluções para a Saúde no Centro de 
Eventos do Ceará teve como desafio organizar as barracas, não apenas re-
gionalmente, mas considerando a diversidade temática e as linguagens es-
colhidas para a sistematização. Várias situações desafiadoras se colocaram, 
considerando as limitações de intervenção no espaço do Centro de Eventos 
e o restrito espaço das salas, mas foi a criatividade e a ousadia dos coletivos 
que fez a ocupação dos corredores, promovendo a interação com o público 
que circulava no espaço, quebrando a formalidade deste. Produziam-se, as-
sim, inéditos viáveis potentes ao subverter as regras ditadas pelo status quo 
do ambiente — e dando voz, corpo e materialidade a sujeites e estratégias 
populares, decoloniais, de produção de cuidado, de conhecimento, de orga-
nização e de comunicação popular.

No apurado da Feira, esses/as sujeites puderam avaliar o que gerou aquele 
momento. As palavras de Ray Lima sintetizam esses aprendizados:

vOcês fOram fundamEntais nissO! cuidEm dissO, cuidEm dEssa cOi-
sa, Essa capacidadE, Essa pOtência, dE supEraçãO — mEsmO al-
guns quE nãO EstãO aqui hOJE. mas aqui EstamOs — E a gEntE rE-
cOnhEcEr Essa pOtência! a gEntE prOduziu a síntEsE, chEgar até 
aqui, fazEr aquEla fEira maluca OntEm, OndE tOdO mundO parEcia 
quE Estava lOucO, uma lOucura tOtal, naquElE cOrrEdOr. mas é a 
cOisa dE quEm Está EnxamEadO, cOmO abElha, E ninguém sabE mais 
O quE é, pOrquE é nO Olhar, é na pulsaçãO! ali a gEntE criOu um 
cOrrEdOr, um EspaçO daquElE dE altO cOntrOlE quE mOstra cOmO 
O sistEma funciOna, pElO Olhar, pElOs guardas, pElO tElEfOnE. 
ali, O cOntEúdO da fEira fOi a subvErsãO! E num mOmEntO cOmO 
EstE é muitO significativO subvErtEr a OrdEm! Eu saí dali lOuqui-
nhO! O pEssOal caiu na bEstEira dE falar mais altO, O sEm tErra 
quE nãO pOdE Ouvir falar dE OcupaçãO — nEm tinha acabadO dE 
Ocupar, O cabra ‘tava vEndEndO tapiOca! EntãO é só alEgria — E 
vEr cOmO EssE cOrrEdOr é simplEs. O JOhnsOn falOu quE O cOr-
rEdOr dO cuidadO é uma síntEsE pOética. pOrquE a gEntE diz qua-
sE tudO nElE! Eu pOssO ir pra casa prEparadO pra Outra batalha. 
gratidãO! (lima apud fiOcruz-cE, 2019i, p. 29).



153Figuras 43, 
44, 45- 
Feira do Soma 
Sempre - Encon-
tro Interestadu-
al de Educação 
Popular em 
Saúde e Promo-
ção de Territó-
rios Saudáveis 
na Convivência 
com o Semiá-
rido – Fortale-
za-CE, 16 e 17 
de outubro de 
2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso 
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O Encontro Interestadual também se constituiu em momento de olhar para 
os aprendizados de todo o percurso — e mais uma vez o cuidado foi o ele-
mento provocador das reflexões. Na manhã do último dia de Encontro no 
Centro de Formação Frei Humberto, o último dia de fato desse per.Curso, 
amanheceu-se acolhidos e acolhidas num grande corredor do cuidado:

vamOs tirar as cOisas nEgativas dO nOssO cOraçãO E buscandO 
Essa cOnExãO cOm a tErra, cOm a fOrça da nOssa ancEstralida-
dE, quE a gEntE pOssa fEchar um pOuquinhO Os nOssOs OlhOs E 
imaginar cOmO Está nOssO pai, nOssa mãE, nOssOs avós, bisavós, 
até a nOssa 5a gEraçãO; E quE a gEntE pOssa sE imaginar bEm pE-
quEnininhO, Essa criança, quE sE curva diantE dE tOdOs Os sEus 
ancEstrais E quE agradEcE a cada um dElEs, dElas, pEla vida, pOr-
quE cada um/a nOs dEu O quE tinha dE mElhOr! (dantas apud 
fiOcruz-cE, 2019i).

Não há como querer que se saiba o que é um corredor do cuidado para quem 
nunca o viveu, mas a gente pode tentar traduzi-lo assim: é um mergulho em 
Si apoiado no/a Outro/a, em que a poesia, a música, a ancestralidade, a ri-
tualidade, a confiança, sobretudo, te tiram do emaranhado do cotidiano e te 
lançam num caudal de bem aventuranças, síntese poética no dizer do poeta 
Johnson Soares!

E para que não se perca um pouco do que adveio como reflexão sobre aquele 
momento:

ray: a gEntE faz muita cOisa, mas é aqui quE a gEntE sE EncOn-
tra. Eu visualizO issO cOm tanta clarEza, cOm tanta simplicidadE 
— issO é criar mundOs! sE a gEntE é capaz dE fazEr aqui, sOmOs 
capazEs dE mudar nO quE criamOs! sE sOmOs capazEs dE trans-
fOrmar um aquífErO num pOçO dE vEnEnO, a gEntE é capaz dE sE 
curar, dE sE rEinvEntar! issO aqui mOstra quE a gEntE pOdE fa-
zEr grandEs rEvOluçõEs sEm sOfrimEntO. tEm hOras quE nãO tEm 

Figuras 46-
Feira do Soma 

Sempre - Encon-
tro Interestadu-

al de Educação 
Popular em 

Saúde e Promo-
ção de Territó-
rios Saudáveis 

na Convivência 
com o Semiá-

rido – Fortale-
za-CE, 16 e 17 
de outubro de 

2019. 
Fonte: Acervo 

do Curso 
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Figuras 
47 e 48-
Vivência “Visu-
alização Criati-
va” - Encontro 
Interestadual 
de Educa-
ção Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência 
com o Semiá-
rido – Fortale-
za-CE, 16 e 17 
de outubro de 
2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso 

JEitO, O bichO ‘tá ali na sua frEntE. mas sE a gEntE pOdE mudar 
sEm causar sOfrimEntOs!… há quantOs mEsEs EstamOs JuntOs? O 
gOvErnO ditOu O fim, mas nós nãO acEitamOs.

vErinha: nós dissEmOs sim à cOntinuidadE! (lima; dantas apud 
fiOcruz-cE, 2019i, p. 29).



156 A proposição de uma visualização criativa de todo o processo vivido gerou um 
desenho — imagem-síntese — dos aprendizados que depois se apresentou 
articulada com outras imagens-sínteses do Núcleo de Aprendizagem-Ensino/
NAE a que cada um/a pertencia. Desse modo, foi-se percorrendo cada encon-
tro, cada Módulo, cada Unidade de Aprendizagem, cada tempo-comunidade, 
cada retorno presencial ao tempo-escola, cada atividade vivida e trazida de 
volta para o coletivo, cada intervenção, cada sistematização, cada construção 
de Encontro Regional, e o que disso tudo ficava como aprendizado. 

As imagens-síntese das visualizações criativas produzidas trouxeram como 
o Curso contribuiu com a animação da resistência popular, expressa em ima-
gens como a chama, o mandacaru (símbolo da resistência do Semiárido), a 
historicidade revelada nas linhas do tempo, a roda, a mandala e outras circu-
laridades evidenciando a união, o companheirismo, a coletividade, a diversi-
dade expressa na diversidade das cores, a dinamicidade e processualidade 
e o compartilhamento de saberes. As diversas imagens também falavam de 
cuidado, amorosidade, afeto e ternura que permearam todo esse caminho pe-
dagógico de implicação individual e coletiva, consigo e com as comunidades. 

O perceber-se renascendo como educador/a popular inacabado/a, sempre na 
busca de ser mais como humano mas vivendo um processo de aprendizagem 
que se constrói por meio de encontros, com místicas, ritualidades, do apren-
der brincando, em um diálogo amoroso onde a produção do conhecimento 
é inclusiva, somatória, na qual os/as educandos/as se percebem sujeitos da 
produção de conhecimento compartilhado com suas comunidades: “Antes 
dos livros vieram os contadores das histórias dos livros”. 

A territorialidade, nesse contexto, aparece como aspecto fundante, expres-
sando o potencial das comunidades, os vínculos e a problematização das rea-
lidades do micro ao macro, quebrando barreiras e construindo propostas de 
atuação conjunta para transformação das situações-limite. Olhar os territó-
rios como universos com seus diversos ciclos e culturas e perceber a possibi-
lidade de florescer outros modos de organização e participação comunitária: 
“Tecer histórias, compartilhar resistência.”

Ao mesmo tempo, as imagens revelaram os desafios de fazer a gestão do tem-
po conciliando os compromissos locais, familiares, de trabalho e da própria 
militância nos movimentos sociais populares — e apontaram proposições 
de dar continuidade às ações já realizadas no território, visibilizando as po-
tencialidades locais, conquistando as juventudes e reforçando essa prática 
pedagógica em outros processos formativos, ativando e fortalecendo redes 
entre movimentos e territórios. Os/as educandos/as trouxeram seu desejo de 
ampliar os diálogos com a academia e propuseram a realização de um Mes-
trado em Educação Popular como continuidade desse percurso (FIOCRUZ-CE, 
2019i). Oxalá seja um possível!



157Figuras 49-
Imagem-síntese 
do Núcleo de 
Aprendizagem-
Ensino 1 (NAE 
1) - Vivência 
“Visualização 
Criativa” - 
Encontro 
Interestadual 
de Educação 
Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência com 
o Semiárido – 
Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso 

Figuras 50-
Imagem-síntese 
do Núcleo de 
Aprendizagem-
Ensino 2 (NAE 
2) - Vivência 
“Visualização 
Criativa” - 
Encontro 
Interestadual 
de Educação 
Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência com 
o Semiárido – 
Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso 



158 Figuras 51-
Imagem-síntese 

do Núcleo de 
Aprendizagem-
Ensino 3 (NAE 

3) - Vivência 
“Visualização 

Criativa” - 
Encontro 

Interestadual 
de Educação 

Popular 
em Saúde e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência com 

o Semiárido – 
Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 

de 2019. 
 Fonte: Acervo 

do Curso 

Figuras 52-
Imagem-síntese 
dos Núcleos de 
Aprendizagem-

Ensino 5 e 
8 (NAE 5 e 

8) - Vivência 
“Visualização 

Criativa” - 
Encontro 

Interestadual 
de Educação 

Popular 
em Saúde e 

Promoção de 
Territórios 

Saudáveis na 
Convivência 

com o 
Semiárido – 

Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 

de 2019. 
Fonte: Acervo 

do Curso 
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Para selar, por fim, o significado desse Encontro Interestadual, tivemos uma 
espécie de ceno-síntese de todo esse processo, expressa na idéia de um ca-
samento entre os campos da Educação Popular em Saúde e o da Convivência 
com o Semiárido: 

[alguém fala algO cOmO um casamEntO da anEps cOm rEssa-
dh dEpOis dEssE cursO]

vErinha: E é um casamEntO hOmOafEtivO, sEm dirEitO à sEparaçãO, 
EssE da anEps cOm a rEssadh!

ana cláudia: acEitamOs O casamEntO! [batEm as mãOs, vErinha E ana]

[alguém diz: E é um casamEntO abErtO!]

vErinha: é! casamEntO hOmOafEtivO E abErtO! [rs] 
(dantas; tEixEira apud fiOcruz-cE, 2019i, p. 39).

Vida longa, pois, a essa união!

Figuras 53-
Imagem-síntese 
do Núcleo de 
Aprendizagem-
Ensino 7 (NAE 
7) - Vivência 
“Visualização 
Criativa” - 
Encontro 
Interestadual 
de Educação 
Popular 
em Saúde e 
Promoção de 
Territórios 
Saudáveis na 
Convivência com 
o Semiárido – 
Fortaleza-CE, 16 
e 17 de outubro 
de 2019. 
Fonte: Acervo 
do Curso 
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C
5.1. A RESISTÊNCIA POPULAR COMO MARCADOR DO 
CONTEXTO BRASILEIRO

omeçamos este texto afirmando que mesmo diante da 
conjuntura política que assola o país nos últimos anos, 
marcada por um executivo federal que se ampara na 
truculência, por um parlamento hegemonicamente 
constituído por representantes das elites brasileiras, 
que reduziram drasticamente os incentivos financeiros 
para a educação e a saúde, surge a gestação de um 
Curso de Especialização, em parceria com a Fiocruz e 
fomentado pela RESSADH e ANEPS, que mobiliza os 
vários movimentos populares, redes e articulações que 
se unem a partir do compromisso político de viabilizá-lo. 

A gestação deste Curso traz um caráter inovador desde 
o início, ao tratar os/as futuros/as educandos/as, mili-
tantes de movimentos populares, como protagonistas 
do processo de construção e elaboração do mesmo. Com 
eles, os Movimentos Populares que perpassam diversos 
territórios, trazendo as pautas das periferias urbanas 
em diálogo com os territórios dos Campos, Florestas e 
Águas — mostrando que as lutas por equidade se cons-
troem em diversas frentes e por diversas mãos.

O Ceará é um dos estados que integra o Semiárido Brasi-
leiro em mais de 95% de seu território, com cerca de 175 
municípios inclusos nessa classificação. Essa realidade 
impõe à população cearense um desafio constante fren-
te seu território, sua história e suas lutas. A Convivência 
com o Semiárido mistura, assim, a garantia de políticas 



164 públicas efetivas com a tradição das aprendizagens. Essa forma de compre-
ender o mundo uniu-se perfeitamente com a Educação Popular em Saúde 
e produziu encontros que transbordaram resistências e potencializaram a 
atuação dos educandos e dos movimentos populares que faziam parte. Des-
ses encontros surgiram temas tais como: a intensa retirada de direitos com 
a Emenda Constitucional 95, a Reforma Trabalhista e de Previdência, além 
da política autoritária, racista, machista e LGBTfóbica que passou a ser esti-
mulada em vez de combatida.

A presença intensa de movimentos populares pertencentes aos territórios 
dos Campos, Florestas e Águas e do Semiárido brasileiro nos coloca também 
o desafio de pensar a vida e as resistências dos povos a partir dessa realida-
de, não dos centros urbanos. Tal empreitada exige coragem e humildade na 
compreensão de que somente a pauta do campo e da cidade unidas conse-
guirá causar mudanças na estrutura do estado brasileiro. É nos territórios 
dos Campos, Florestas e Água que existem as maiores matrizes econômicas 
do país: agronegócio e os agrotóxicos, grandes empresas de energia, em-
presas de extração de minérios que influenciam economicamente e politi-
camente os rumos do estado brasileiro. Por isso, neste texto, escreveremos 
a resistência dos Povos a partir da realidade dos movimentos dos Campos, 
Florestas e Água.

 No  Brasil, ainda temos uma grande parte da população que vive no que é 
chamado território rural que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2017, representava cerca de 60,4% dos municípios 
brasileiros (IBGE, 2017). Mesmo com todo esse contingente de pessoas vi-
vendo no meio rural, ainda assim as políticas públicas de saúde no Brasil 
não priorizam as populações desses territórios, denominadas pelos mo-
vimentos populares brasileiro de Populações do Campo, Floresta e Águas 
(PCFA). Demarcar esse termo foi um passo essencial para diminuir sua invi-
sibilidade no âmbito das políticas públicas. A PCFA tem uma profunda rela-
ção dos indivíduos com seu território, estando seu modo de vida e de produ-
ção completamente intrínsecos ao ambiente em que vivem (BRASIL, 2013).

Podemos afirmar que a formação social do povo brasileiro é marcada his-
toricamente por um processo de dominação violenta com exploração, cons-
truída através de um modelo escravocrata que persiste até hoje nas entra-
nhas de nossa estrutura social. Todo esse processo dificultou a assimilação 
de identidade, perpetuando as desigualdades, causando na atualidade pro-
fundos embates e desafios no âmbito da democracia e seguridade social (RI-
BEIRO, 2015).

Nessa trajetória histórica, a PCFA foi completamente excluída da seguridade 
social até o início dos anos 1970, onde somente após essa data conseguiu al-
guns direitos básicos, mas restritos ao trabalhador rural formalizado. Mais 
à frente, com as mudanças e amplos debates em toda a sociedade sobre o 
conceito de saúde trazido pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, surgiram 
inovações nas políticas públicas durante os anos de 1980, quando em 1988 



165o direito à saúde ganhou caráter universal com a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), de forma que a população rural e os camponeses passaram 
a ser inseridos na assistência à saúde (FENNER et al., 2018).

Portanto, a história do SUS está profundamente vinculada às lutas sociais e 
democráticas, pela continuidade da garantia desses direitos.

E aí a gEntE vai dEixar quE rOubEm a nOssa vOz? Ou nós sErEmOs 
E farEmOs EtErnOs gritOs pEla libErdadE? sE a gEntE fOr Olhar 
a história dO sus nO nOssO país, a gEntE vai pErcEbEr quE ElE 
fOi cOnstruídO a partir das lutas, da 8ª cOnfErência — E cOm um 
sistEma quE garantE EquidadE, univErsalidadE. issO significa quE 
a pEssOa quE mOra mais lOngE tEm dirEitO aO sistEma dE saúdE. 
E há pOucO mais dE 30 anOs atrás, só tinha dirEitO quEm tinha 
cartEira assinada. nãO chEgava pra tOdOs. só quE hOJE, para as 
pEssOas tErEm acEssO à saúdE, issO tEm incOmOdadO muita gEntE. 
E quEr cOlOcar a saúdE cOmO mErcadOria. a grandE quEstãO é: 
nós vamOs acEitar issO? a vida nãO é O quE a gEntE tEm dE mais 
valOr? sE a gEntE pErguntar pra qualquEr pEssOa O quE Ela mais 
quEr, saúdE, pOrquE cOm saúdE sE pOdE lutar pOr Outras cOisas 
(...)  (cOsta apud fiOcruz, 2019g, p. 5). 

Os princípios do SUS são para garantir a saúde do povo brasileiro que haja 
integralidade, equidade e universalidade. É preciso defender o SUS como 
uma política pública fundamental para diminuir as iniquidades sociais do 
nosso país, principalmente no que se refere aos territórios das PCFA.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido a estratégia predominan-
te para operacionalizar a porta de entrada do SUS e, assim, alcançar seus 
princípios doutrinários. Mesmo sendo uma excelente forma para realização 
do cuidado das PCFA, enfrentamos problemas na sua implementação nos 
territórios, como a alta rotatividade de profissionais, o difícil acesso dos/as 
usuários/as, a dificuldade da compreensão dos/as profissionais acerca das 
particularidades do modo de vida dessas populações e seus determinantes 
sociais de saúde no território (COSTA et al., 2019).

A mudança nas formas de cuidado em saúde só é possível com a visão 
crítica do modelo atual hegemônico, juntamente com a implantação de 
novas práticas de saúde no cotidiano dos serviços de saúde, que atendam 
às demandas das realidades territoriais (ROSA; LABATE, 2005). Além 
disso, a ESF também deve realizar conexões críticas entre o impacto do 
modelo de desenvolvimento vigente e a vida dessas populações que são 
diariamente afetadas por problemas ambientais causados por más de-
cisões políticas. São questões que também podem ser alcançadas com 
a educação permanente voltada aos profissionais que compõem essas 
equipes  (COSTA et al., 2019).



166 quandO sE afrOnta a saúdE, dirEitOs, a dEmOcracia, a gEntE Es-
tãO afrOntandO a vida dE hOmEns E mulhErEs na nOssa sOciEdadE. 
tEmOs quE pErcEbEr quE Essa traJEtória dE criaçãO dE pOlíticas 
públicas, as pOlíticas dE EquidadE dEntrO dO sus, as pOlíticas 
dE saúdE nO campO, da pOpulaçãO nEgra, lgbt, a gEntE cOmEça 
a dEspErtar para quE a gEntE pOssa tEr algumas pOlíticas na 
cOnsOlidaçãO da saúdE. pOdEmOs pEnsar ainda nas pOlíticas dE 
saúdE, dE práticas intEgrativas, Essas sãO alguns avançOs. issO 
vai na cOntramãO da saúdE cOmO mErcadOria. E faz partE dE um 
prOcEssO dE cOnstruçãO quE vEm dE lOngE [...] (cOsta apud 
fiOcruz-cE, 2019g, p. 5). 

A formulação da Política Nacional de Saúde Integral da População do Cam-
po, Floresta e Águas (PNSIPCFA) foi um debate extenso realizado por mais 
de 10 anos, por movimentos sociais populares que compunham o chama-
do Grupo da Terra, formado por representantes de órgãos governamentais, 
movimentos sociais e convidados/as. A Política surge para firmar o compro-
misso do Estado com a garantia e acesso à saúde dessas populações, porém 
nem sempre é colocada em prática (BRASIL, 2013). O controle social e a 
participação popular são fundamentais, bem como a apropriação da PNSIP-
CFA por parte dos movimentos sociais do campo, para que possamos ter 
arcabouço legal e teórico na luta por direitos e por uma sociedade justa:

nãO pOdEmOs cOnsidErar a fOmE E a miséria cOmO algO natural. 
tEmOs ObrigaçãO, mais dO quE nunca, dE fazEr dEnúncia das misé-
rias E as pOssibilidadEs dE EspErança, dEntrE Elas, EstE mOmEntO 
aqui: a agrOEcOlOgia, a prOduçãO sEm vEnEnOs, a univErsidadE 
pública, dEfEndEr a pEsquisa, a sObErania dOs nOssOs pOvOs indí-
gEnas, OrigináriOs, diantE dE uma pOlítica dEstruidOra, dE minE-
raçãO, dE uma pOlítica quE nEga a EducaçãO pOpular, nEga pau-
lO frEirE, um dOs nOssOs patrOnOs. é dEsafiO nOssO rEinvEntar 
nOssa luta, sEJa na gEstãO, sEJa na univErsidadE, fazEr um tra-
balhO dE basE Em dEfEsa da vida! (cOsta apud fiOcruz-cE, 
2019g, p. 5).

Em 10 anos de existência da PNSIPCFA, já podemos observar que os desa-
fios são grandes, mas não desconhecidos (PESSOA; ALMEIDA; CARNEIRO, 
2018). É fundamental que os movimentos sociais populares participem do 
processo de educação permanente e planejamento das ações e estratégias 
de saúde nos territórios. Sendo os movimentos sociais a roda propulsora 
que gira a história, a transformação do modo de produzir saúde virá através 
da transformação da sociedade.

O mst diz: saúdE é a capacidadE dE lutar cOntra tOda fOrma dE 
OprEssãO! fazEndO rEsistência cOlEtiva! cincO sãO cincO, mas Jun-



167tOs sãO um! é hOra dE apErtar Os chinElOs, Engraxar Os sapatOs, 
sE Organizar E fazEr a nOssa luta! finalizandO cOm paulO frEirE: 
é nEcEssáriO dEnunciar as mazElas E anunciar O hOrizOntE, cOm a 
vida, cOm O bElO! cOm O vErbO EspErançar! tEm quE fazEr cOm quE 
O pOvO crEia quE é pOssívEl criar um mundO OndE sE viva Em cOmu-
nhãO! mas pra issO, prEcisamOs quEbrar Estruturas dO sistEma 
capitalista (cOsta apud fiOcruz-cE, 2019g, p. 6).

Apesar do caráter democrático do SUS, ainda prevalecem as heranças do 
modelo de mercantilização da saúde proposto nos governos anteriores e 
ditatoriais (MERHY, 2014). 

gEntE nãO sE administra, gEntE sE cuida — E hOJE tEmOs um gO-
vErnO quE só prOduz a mOrtE! a mOrtE da vErdadE! tEmOs uma 
pEtrObrás dizEndO quE as manchas dE pEtrólEO viEram da vEnE-
zuEla! nós vivEmOs a situaçãO da mEntira, vivEmOs sOb O signO da 
mOrtE! um gOvErnadOr Entra nO hElicóptErO E manda matar nE-
grOs, pOrquE pOr princípiO tOdO nEgrO é marginal!… vivEmOs um 
mOmEntO cOmplicadO. E tEmOs cOnsciência dE quE O vErdadEirO 
nOmE da EducaçãO é Ep. prEcisamOs rEssuscitar nOssa cultura 
quE Está sEndO mOrta dia a dia na tElEvisãO! E dOs nOvE EstadOs 
dO nOrdEstE, O quE mais dEscuidOu dE sua cultura fOi O cEará! 
EntãO a rEuniãO dE vOcês hOJE aqui é um atO rEvOluciOnáriO! 
(OsvaldO apud fiOcruz-cE, 2019f, p. 10). 

Desde o golpe instaurado nos governos populares de Lula e Dilma por Mi-
chel Temer e setores da burguesia, estamos vivendo intensos cortes no setor 
da saúde, aprofundados pela emenda do teto de gastos criada no governo 
Temer e mantida no governo Bolsonaro (BDF). A importância da participa-
ção dos movimentos sociais está inclusa em todos os pontos da PNSIPCFA 
porque a resistência popular é fundamental no processo de garantia do di-
reito universal à saúde, bem como de lutar contra os impactos ambientais 
e consequentemente populacionais causados pelas políticas neoliberais de 
austeridade.

EssE gOvErnO adOEcE O pOvO dOs tErritóriOs E EnriquEcE as 
cOrpOraçõEs! E além dE adOEcEr, ElE Elimina Os cOrpOs quE sE 
rEbElam cOntra issO!  [...]  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 pOvO sE 
rEinvEnta! [...] é prEcisO dialOgar cOm Os trabalhadOrEs!  Outra 
quEstãO é crítica E autOcrítica. a gEntE tEm O pErfil dE militantE 
quE Está apavOradO, quE apavOra O rEstO dO pOvO; tEm O pOvO 
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168 quE Já fOi pra EurOpa, Estudar; E tEm as criaturas, quE sOmOs 
nós, quE vamOs fazEr rEsistência nO campO pOpular! pOrquE Essa 
dOutrina dO chOquE é para imObilizar a gEntE! é inadmissívEl quE 
Os intElEctuais OrgânicOs aqui prEsEntEs dEixEm passar batidO a 
prisão do lula! porque são 40 anos de perseguição ― é impos-
sívEl nãO falar dO lula! EntãO, é luta! mas Essa luta é nO lugar 
quE a gEntE Está [...). EntãO O cpp rEcOnhEcE O EspaçO dE cOns-
truçãO da EducaçãO pOpular cOmO dE rEsistência! (nOnatO 
apud fiOcruz-cE, 2019a, p. 132).

Segundo Paulo Freire, ter esperança é ter capacidade de olhar e reagir ao 
que parece não ter saída, sendo o verbo “esperançar” diferente de “esperar” 
(FREIRE, 1997). É fundamental, portanto, que possamos trilhar os cami-
nhos de resistência através do diálogo entre movimentos sociais, equipes e 
territórios, construindo um cuidar em saúde de caráter universal, integral e 
equânime para essas populações.

A luta dos movimentos do Campo, Floresta e Águas vem de longe nessa nos-
sa história, uma luta popular organizada com resistência e ousadia, colo-
cando a formação como elemento essencial nessa caminhada, permitindo 
reescrever a história por homens e mulheres que ressignificam suas vidas e 
seus territórios na defesa de uma sociedade mais justa e igualitária e de um 
planeta com territórios saudáveis e sustentáveis. 
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O
5.2. A TEIA DE SUJEITOS/AS/ES CONSTRUTORES DO 
PROCESSO

Curso de Especialização foi um processo de encontro de 
várias instituições, movimentos e organizações não go-
vernamentais com o objetivo de somar os vários conhe-
cimentos acadêmicos e empíricos, articulando a teoria 
com a prática e o contexto de atuação de cada um/a 
dos/as parceiros/as, a partir da Educação Popular, com 
respeito à diversidade territorial, cultural, organizati-
va e afetiva dos/as educandos/as na representação de 
suas entidades. A parceria dos vários segmentos na 
coordenação do Curso fortaleceu a coletividade, o pro-
cesso pedagógico e a viabilidade do mesmo, tendo em 
vista que este foi permeado por muitas dificuldades fi-
nanceiras diante das ações de corte de recursos pelo 
governo federal relativamente à continuidade do pro-
cesso. Essa diversidade de organizações trouxe poten-
cialidade ao processo de formação e articulações para 
a continuidade do Curso —e tendo a Educação Popular 
como elemento central da práxis neste processo, forta-
leceu as vivências no cotidiano dos territórios.

Uma das entidades que fez parte desse processo, in-
clusive compondo a Coordenação Político-Pedagógica, 
foi o Conselho Pastoral dos Pescadores/CPP — que, no 
balanço das águas e das mãos das mulheres e homens, 
pescam e mariscam a sobrevivência em seus territó-
rios. Sobre a atuação da CPP, o Relatório da UA I traz a 
fala de Camila Silva:

sOu da pastOral dOs pEscadOrEs, quE é 
uma instituiçãO quE Já aO lOngO dE 50 anOs 
tEm trabalhadO cOm Os pEscadOrEs E pEsca-
dOras artEsanais a nívEl dE tOdO O brasil. 
Eu sOu aqui dE cascavEl, pErtinhO dE fOr-
talEza, atuO Em fOrtalEza E também Em cra-
tEús, sErtãO dOs inhamuns, nOvO OriEntE E 
váriOs OutrOs tErritóriOs! aOndE tEm pEs-
cadOrEs E pEscadOras, [lugarEs] quE a gEn-
tE tEm atuaçãO, a gEntE Está lá (silva apud 
fiOcruz-cE, 2019a, p. 27).

Outra entidade fundamental nessa construção foi o 
Movimento dos Trabalhadores sem Terra/MST, que 
nos seus 37 anos de existência no país herda uma tra-
jetória de lutas dos movimentos que lhe antecederam 



170 e têm organizado os trabalhadores e trabalhadoras  na luta pela terra, pela 
reforma agrária e por uma sociedade justa nas relações sociais.

Na sua trajetória, o MST tem fortalecido parcerias com vários movimentos, 
articulações e redes que se organizam e fazem suas lutas. Na sua desafiado-
ra experiência na organização da classe trabalhadora no enfrentamento aos 
algozes do sistema, o MST tem objetivado a transformação da sociedade a 
partir da organização popular, na luta, na resistência, no trabalho, na educa-
ção — espaços que vão se forjando na realidade de sua existência, tornando-
-o esse grande sujeito coletivo que tem resistido aos ataques dos sistemas e 
a toda a política nefasta do capital.

Historicamente, o MST tem construído parcerias com várias frentes de luta 
e se articulado com os vários segmentos de resistência, compreendendo a 
importância, as especificidades e a reflexão na luta coletiva e emancipatória 
de cada organização envolvida. Caminhar com ANEPS, no seu processo per-
manente, dialético e reflexivo da ação/reflexão/ação transformadora tam-
bém possibilitou encontros e diálogos entre o saber científico e o popular, 
contribuindo para vivenciar relações não opressoras, promovendo a união 
desses segmentos em torno da pauta em defesa da vida, da luta por saúde, 
pelo fortalecimento do SUS.

Também foi potente o envolvimento com a RESSADH que, considerando as 
singularidades do Semiárido, contribuiu com a articulação, o desenvolvimen-
to de estudos, pesquisas sobre a crise hídrica, mapeando experiências, estra-
tégias que os Povos têm vivenciado e acumulado para o enfrentamento a essa 
situação que historicamente tem sido uma marca do território nordestino.

A Educação Popular, suas interfaces com a saúde e o Semiárido, tem per-
meado os processos dos vários grupos, redes e articulações, possibilitando 
uma abordagem de ensino-aprendizagem pautada no diálogo e no compar-
tilhamento de saberes que apontam para o empoderamento dos sujeitos po-
pulares nos seus territórios de atuação.

O Curso de Especialização foi um espaço muito rico de experiências e de forta-
lecimento das relações — e o MST Ceará participou ativamente da elaboração 
da proposta do Curso, da seleção de educandos/as e do desenvolvimento do 
mesmo. Sobre a participação do MST no Curso, Vera Mariano coloca:

sOu militantE dO mst. a gEntE tEm EstadO prEsEntE dEsdE O iní-
cio de construção dessa proposta ― e é muito bonito a gente 
vEr acOntEcEndO EssE primEirO mOmEntO num mOmEntO difícil quE 
a gEntE Está vivEndO nO nOssO país, quE é um mOmEntO dE rEsis-
tência, quE a gEntE prEcisa nãO sOltar a mãO dE ninguém pOrquE 
vai sEr um pEríOdO dE muitO EnfrEntamEntO E a gEntE tEm quE sE 
fOrtalEcEr, sE rEaprEndEr, cOmO diz O ray, E sE sOmar nEssa cO-
lEtividadE, nEssEs milêniOs quE a gEntE tEm aqui E vivEnciar EssE 



171cursO E chEgar até O final! (marianO apud fiOcruz-cE, 
2019a, p. 25).

Essa construção coletiva do Curso teve também a parceria do Centro de Es-
tudos de Trabalho e Assessoria do Trabalhador – CETRA, que tem em sua 
essência a defesa da vida, da dignidade e do direito ao território. Por isso, 
a importância de sua atuação política e jurídica junto aos/às agricultores/
as da Zona Costeira da região de Itapipoca. Outra marca na sua atuação é o 
trabalho com as mulheres e a assessoria técnica aos trabalhadores e traba-
lhadoras, na defesa da agroecologia, da socioeconômica solidária e da co-
mercialização da produção nas feiras. A importância desta organização da 
sociedade civil fortaleceu o coletivo de Coordenação Político- Pedagógica do 
Curso e o acompanhamento do trabalho de base, como se pode perceber na 
fala potente de sua representante política no mesmo:  

sOu EcOnOmista dOméstica dE fOrmaçãO, sOu lá dE trairi, litOral 
OEstE dO EstadO, mas tEnhO passagEm também pOr váriOs can-
tOs, EntrE ElEs O sErtãO cEntral, O tErritóriO dO curu-valE dO 
aracatiaçu, pOr sObral, mas Eu trabalhO numa OrganizaçãO cha-
mada cEtra, quE faz partE dO mOvimEntO dE cOnvivência cOm O 
sEmiáridO E dO mOvimEntO naciOnal dE agrOEcOlOgia — E quE 
também tEm cOntribuídO para a cOnstruçãO dEstE cursO (san-
tOs apud fiOcruz-cE, 2019a, p. 26).

A educanda que é assessora técnica do CETRA na região norte do estado fala 
da importância da parceria com a Fiocruz no processo de formação — e de 
como os princípios da Educação Popular fortalecem as ações nos territórios:

quErO parabEnizar a cOOrdEnaçãO da fiOcruz E aOs EducandOs/
as, clarO, pEla rEsistência dE mantEr vivO EssE prOcEssO dE fOr-
maçãO. nós sOmOs histOricamEntE E cOntinuamOs sEndO rEsistên-
cia. dEpOis falar a partir da ExpEriência dO cEtra E dizEr quE 
instituciOnalmEntE a gEntE vê cOmO a saúdE E a EducaçãO pO-
pular sE articulam para O fOrtalEcimEntO da rElaçãO dialógica 
da agrOEcOlOgia cOm a sOciEdadE. E a  fEira  agrOEcOlógica   E   
sOlidária   dE   sObral   sE   cOnstitui   EnquantO   rEsistência  
(fErnandEs, apud fiOcruz-cE, 2019E, p. 22). 

O encontro desses vários sujeitos e sua socialização de saberes proporcio-
nou aprendizados que, como uma teia, foi agregando culturas territoriais 
expressadas em vários momentos, a exemplo das Feiras do Soma Sempre 
que promoveram a multiplicação de saberes, sabores e práticas, expressan-
do a diversidade que cada um dos educandos e educandas do Curso e de 
suas comunidades e organizações.
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5.3. ARTICULAÇÃO, COOPERAÇÃO E INCIDÊNCIA POLÍTICA: UM JEITO DE 
CONSTRUIR PROCESSOS ORGANIZATIVOS E FORMATIVOS

é muita articulaçãO! muitOs EncOntrOs! muitO trabalhO! E issO 
é muitO bOm! mas cOm muitO prazEr, issO! EntãO EstE cursO tEm 
sidO impOrtantE sObrE cOmO cOnstruir um prOcEssO Em quE nãO 
fica ninguém fOra! nãO fica dE fOra EssE sabEr pOpular, nãO fica 
dE fOra a ExpEriência dOs mOvimEntOs, das instituiçõEs! é um cur-
sO dE cOOpEraçãO! (lima apud fiOcruz-cE, 2019a, p. 29).

star em articulação tem suas dores e delícias — e elas geraram muitos apren-
dizados que foram verbalizados por quem vivenciou e avaliou o processo de 
construção e implementação deste Curso.  Aqui partilhamos um apanhado de 
lições, na perspectiva de que elas contribuam para aprimorar futuras experi-
ências e fazer memória das vivências em diferentes territórios.

Uma das lições mais marcantes foi a da cooperação. Esta é uma grande po-
tencialidade popular, especialmente quando se vivencia um contexto que 
privilegia a competição, característica do modo de produção capitalista, 
produtor de desigualdades. A construção pedagógica deste Curso se deu de 
forma cooperada o tempo todo — e foi determinante para a conclusão do 
processo num contexto de retirada do apoio financeiro por meio do convê-
nio firmado via Fiocruz com o governo federal no ano de 2017. Diante dis-
so, entidades, movimentos sociais, educandos/as, orientadores/as e outras 
pessoas ousaram continuar e sustentar financeiramente a participação e as 
atividades previstas no Curso. E essas atitudes foram celebradas:

(...) E num mOmEntO pOlíticO cOmO O quE EstamOs vivEndO, sEm 
EsquEcEr dE cElEbrar O quE a gEntE cOnsEguiu! sE a gEntE nãO 
faz issO, a gEntE sE fErra! ... EssE chOrO é rEvOluciOnáriO! ... 
issO aqui mOstra quE a gEntE pOdE fazEr grandEs rEvOluçõEs 
sEm sOfrimEntO… há quantOs mEsEs EstamOs JuntOs? O gOvErnO 
ditOu O fim, mas nós nãO acEitamOs (lima apud fiOcruz-cE, 
2019d, p. 8).

As experiências de gestão vindas de diferentes espaços territoriais e insti-
tucionais deram maior força e confiança à Coordenação e equipe do Curso. 
Ao mesmo tempo em que as entidades e movimentos atuaram cooperativa-
mente e em rede, a mobilização de gestores públicos se mostrou como algo 
a ser refletido e planejado estrategicamente, pois não foi fácil contar com a 
presença das pessoas em encontros e seminários sem ter o apoio financeiro 
previsto no início do Curso.

De maneira geral, a mobilização com as políticas públicas mostrou-se desa-
fiante, em especial no contexto da capital do Ceará, onde se imaginava exis-
tir um campo institucional mais bem preparado para esse diálogo:



173sE pEgar fOrtalEza: a gEntE viu a grandE dificuldadE quE é a 
mObilizaçãO cOm as pOlíticas públicas, dificuldadE cOncrEta num 
EspaçO maiOr, O quE nOs lEva a rEflEtir: cOmO pOtEncializar arti-
culaçãO nOs pEquEnOs lOcais E cOmO quEbra a cErca (dantas 
apud fiOcruz-cE, 2019c, p. 10).

No entanto, houveram brechas em que, por meio de estratégias instituintes 
que o Curso trouxe para a roda como possibilidades, se pôde contribuir para 
efetivar a Política Municipal de Educação Popular em Saúde (PNEPS/SUS), a 
partir da experiência dos grupos, coletivos e redes comprometidas com essa 
proposta. A experiência deste Curso como uma estratégia de implementa-
ção da PNEPS/SUS nos desafiou a perceber e refletir que a implementação 
de Políticas Públicas se situa numa arena de disputas de interesses — e que 
os diferentes atores sociais populares precisam estar unidos, articulados e 
engajados, tanto na sua formulação mas, principalmente, nas suas estraté-
gias de implementação, como já nos alertava Lígia Giovanella quando apro-
funda o ciclo de construção das Políticas Públicas (GIOVANELLA, 2012).

A união de quase 80 pessoas — de diferentes territórios — com uma grande 
diversidade de representações e saberes locais vem demonstrar as conquis-
tas obtidas com a criação das Políticas de Promoção da Equidade no SUS, 
bem como o reconhecimento das práticas integrativas e populares de cuida-
do. Neste sentido, vale destacar que, apesar do avanço que foi conquistado 
na implantação dessas políticas, ainda há muitos desafios no que se refere à 
sua implementação.

Estas foram conquistas árduas e históricas, advindas de esforços dos mo-
vimentos sociais populares e dos vários atores engajados no processo da 
Reforma Sanitária e da redemocratização no Brasil. É importante manter 
viva essa memória e os acúmulos neste caminhar coletivo:

apEsar da criaçãO dEssas pOlíticas, há grandE rEsistência às di-
fErEnças culturais E dE saúdE, mas a rEsistência E cOntinuidadE 
dEssas pOlíticas sE dãO através da participaçãO nOs cOnsElhOs, 
cOnfErências, EncOntrOs E mOvimEntOs sOciais dE saúdE. Os dE-
safiOs apOntam para a nEcEssidadE dE implEmEntaçãO dEssas pO-
líticas, principalmEntE nO gOvErnO atual. E também pEla própria 
Formação do proFissional de saúde ― não há na Formação algo 
na dirEçãO da cultura, dOs pOvOs, saúdE indígEna, nEgra, dO cam-
pO (fErnandEs apud fiOcruz-cE, 2019b, p. 15). 

Esse processo também evidenciou que é importante atuar localmente, 
nos espaços de controle social de políticas públicas, do SUS, enquanto 
sistema público universal, bem como nos espaços da educação formal 
e informal, de práticas de saúde popular — e que é imprescindível, nos 
dias atuais, estar articulado em redes.



174 A partir do tempo-escola e do tempo-comunidade foram se produzindo pro-
cessos de ensino-aprendizagem centrados no encontro das pessoas nos 
mais diferentes espaços e possibilidades, como os encontros em cada Mó-
dulo, os Encontros Regionais e Interestadual, dentre outros momentos mar-
cantes do processo formativo em rede. Assim, o vai-e-vem de pessoas de 
diferentes lugares — desde universidades, entidades, movimentos sociais, 
poder público, dentre outros — foram uma espécie de tempero para o Curso. 
Sem ele, não aconteceria como tinha sido sonhado, desenhado e planejado: 

a gEntE EspErançOu pOrquE nãO ficamOs paradOs, EspErandO 
alguém rEsOlvEr O prOblEma: Eu vi Em cada rEgiãO, nOs mOvimEn-
tOs, nas falas dOs mOvimEntOs, dE cOmO EssE pEr.cursO mExEu 
nãO só cOm quEm fEz O cursO, mas cOm quEm Está nOs tErritó-
riOs! Os JOvEns dE tianguá aprEsEntandO a ExpEriência na au-
sência dO EducandO dO cursO fOi prOva dissO! (dantas apud 
fiOcruz-cE, 2019c, p. 10).

Para dar conta das ações articuladas, cooperadas e com incidência política 
é fundamental a construção do protagonismo popular com todas as pesso-
as e organizações envolvidas na perspectiva emancipatória (FREIRE, 1997). 
Assim, o diálogo fluído entre Educação Popular em Saúde e a Convivência 
com o Semiárido e com a Agroecologia apareceu nas falas das realidades de 
educandos/as, na cartografia social adotada como ferramenta para pensar 
o território:

quandO a gEntE fala dE tErritóriOs saudávEis, vOcês EstãO 
trazEndO quE tudO issO é prOmOçãO dE saúdE. EntãO, a saúdE 
vai além dO mOdElO assistEncial, curativO, biOmédicO — Em quE 
a gEntE só EnxErga saúdE cOmO ausência dE dOEnça. tudO issO 
quE vEm da agrOEcOlOgia, dOs tErritóriOs pEsquEirOs, das várias 
ExprEssõEs culturais, tudO issO é saúdE (ana cláudia apud 
fiOcruz-cE, 2019E, p. 23).

 Podemos vislumbrar, agora, o desafio entre o diálogo com outras áreas, a 
exemplo da defesa civil.

Esse processo vivenciado nos territórios nos desafiou a perceber que é ne-
cessário, neste momento de criminalização e ataque às minorias, reinventar 
nossa luta, retomando o trabalho de base em defesa da vida. É importante 
tomar posição e reconhecer os saberes e as práticas reivindicatórias, de re-
sistência e de produção inovadora coletiva e comunitária. Ao mesmo tempo, 
é fundamental reforçar a importância da luta popular pela retomada dos 
territórios, cientes de que estamos enfrentando a mercantilização da água 



175e da terra pelos agentes econômicos dentro da sociedade capitalista. Não 
se pode perder de vista o que se conquistou na Convivência com o Semi-
árido, como a segurança alimentar e nutricional, assim como a defesa das 
comunidades originárias e tradicionais como exemplos importantes, dentre 
outras conquistas.  Marcou também o desafio de atuação com as juventudes 
camponesas e das cidades para construção e troca de saberes, a partir das 
oficinas de arte e cultura na formação político-ideológica que se dá na luta 
popular e social.

Os territórios — o chão sagrado das comunidades — se mostraram, no per-
curso, como espaço de forças de resistências e de experiências alternativas 
em diversas frentes: agroecologia, saúde popular, meio ambiente, economia 
solidária, cultura local, dentre outras. Assim, ancorados em Milton Santos 
que nos ensinou que os territórios são vivos, potentes e cheios de poten-
cialidades, nosso desafio é avançar na articulação dessas experiências e de-
nunciar sempre os impactos dos megaprojetos nesse chão. Educandos/as 
têm o papel de partilharem em seus grupos, comunidades e territórios os 
conhecimentos apreendidos, seja no trabalho de base, seja nas lutas para 
fortalecer as resistências territoriais.

Por fim, o processo nos traz novas questões: como olhar para esse leque de 
experiências estudadas? Como os movimentos e entidades podem articular 
suas aprendizagens? Como envolver as instituições de ensino e pesquisa? São 
questões pertinentes que alimentam a continuidade do processo vivencia-
do, em novos e antigos coletivos, grupos de trabalho, redes, fóruns.

No contexto de destruição de nossa cultura, que tem como princípios funda-
mentais a democracia, justiça, solidariedade, igualdade e valorização da di-
versidade, sabemos da importância da Educação Popular em Saúde. Nessa 
perspectiva, o cuidado é um ato revolucionário, como canta o poeta Ray Lima: 
cuidar do outro é cuidar de mim; cuidar de mim é cuidar do mundo. Que siga-
mos cuidando de nossas articulações, da saúde, da vida e do Planeta!



176
REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. 
1. ed.; 1. reimp. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.

COSTA, L. A. da. et al. Estratégia Saúde da Família rural: uma análise a 
partir da visão dos movimentos populares do Ceará. Rev Saúde Debate. 
Rio de Janeiro, v. 43 n. especial 8, p. 36-49. 2019. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/sdeb/a/8jK7WwBqCBRpBPcg8WNZyFM/?lang=pt. 
Acesso em: 13. ago. 2021.

DANTAS, V. L. de A. (org.) Dialogismo e Arte na Gestão em Saúde: A 
Perspectiva Popular nas Cirandas da Vida. Porto Alegre, RS: Rede Unida, 
2020. 406 p. 

ESCOREL, S. Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento 
sanitário. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999. 208 p. 

FENNER, A. L. D. et al. Saúde dos povos e populações do campo, 
da floresta e das águas: a Fiocruz e sua atuação estratégica na 
temática de saúde e ambiente relacionada aos povos e populações do 
campo, da floresta e das águas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. 160 p. 
Disponível em: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/
uploads/2019/02/07_saude_POVOS_final_.pdf. Acesso em: 26 out. 2022.

FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relatoria da Unidade de 
Aprendizagem I. Não publicado. Fiocruz-CE: Eusébio, jan. 2019a, 177 p. 
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relatoria da Unidade de 
Aprendizagem III. Não publicado. Fiocruz-CE: Eusébio, jun. 2019b, 134 
p. 
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relatório de 
Sistematização. Não publicado Fiocruz-CE: Eusébio, out. 2019c, 12 p.
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relato do Encontro 
Interestadual. Não publicado. Fiocruz-CE: Eusébio, out. 2019d. 48 p.
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relato do Encontro 
Regional de Sobral/Litoral Oeste. Não publicado. Fiocruz-CE: Eusébio, 
out. 2019e, 28 p. 



177
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relato do Encontro 
Regional do Sertão Central. Não publicado. Fiocruz-CE: Eusébio, 
out. 2019f, 25 p. 
 
FIOCRUZ-CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Relato do Encontro 
Regional do Vale do Jaguaribe/Litoral Leste. Não publicado. 
Fiocruz-CE: Eusébio, out. 2019g, 22 p. 
 

FREIRE, P. Educação e mudança. 21. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997. 112 p.

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2005.

GIOVANELLA, L. et al. (orgs). Políticas e sistemas de saúde no 
Brasil [online]. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. 1100 
p. Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/
Pol%C3%ADticas_e_sistema_de_sa%C3%BAde_no_Brasil/
Is0VBgAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=inpublisher:%22SciELO+-
+Editora+FIOCRUZ%22&printsec=frontcover. Acesso em: 26 out. 
2022.

GRAGNOLATI, M.; COUTTOLENC, B.; LINDELOW, M. Twenty Years 
of Health System Reform in Brazil: An Assessment of the Sistema 
Unico de Saude. Directions in Development, Human Development. 
Washington, DC: World Bank, 13 out. 2013. Disponível em: https://
elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9843-
2#Chapters. Acesso em: 26 out. 2022.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Coordenação de Geografia. Classificação e caracterização dos 
espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 84 p. (Estudos e pesquisas. Informação 
geográfica, n. 11) Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv100643.pdf. Acesso em: 26 out. 2022.

MERHY, E. E. Capitalismo e a saúde pública: a emergência das 
práticas sanitárias no Estado de São Paulo. 2. ed. Porto Alegre: 
Rede Unida, 2014. 149 p. 



178
PESSOA, V. M.; ALMEIDA, M. M.; CARNEIRO, F. F. Como 
garantir o direito à saúde para as populações do campo, 
da floresta e das águas no Brasil? Revista Saúde em 
Debate. Rio de Janeiro, v. 42, n. 1, p. 302-314, 2018. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/
KvG6XQP4YRDbNQm7fSK54DN/abstract/?lang=pt. Acesso 
em: 26 out. 2022.

PULGA, V. L. et al. (org.). Educação Popular, Equidade 
e Saúde: Dispositivos pedagógicos e práticas lúdicas de 
aprendizagem na saúde: a caixa de ferramentas nas relações 
de ensino e aprendizagem. 1. ed. Porto Alegre: Rede Unida, 
2020. 307 p. 
 
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do 
Brasil. 3. ed. São Paulo: Global; 2015. 358 p.

ROSA, W. A. G.; LABATE, R. C. Programa saúde da família: 
a construção de um novo modelo de assistência. Revista 
Latino-Americana de Enfermagem. São Paulo, v. 13, n. 6 
nov./dez. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000600016. 
Acesso em: 26 out. 2022.

SOUTO, L. R. F.; OLIVEIRA, M. H. B. Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira: um projeto civilizatório de globalização 
alternativa e construção de um pensamento pós-abissal. 
Revista Saúde em Debate, v. 40, n. 108, jan./mar. 2016. 
Disponível em: https://www.scielosp.org/article/
sdeb/2016.v40n108/204-218/#. Acesso em: 26 out. 2022.

SOUZA, M. D. Orçamento da Saúde perdeu R$ 20 bilhões 
em 2019 por conta da Emenda do Teto de Gastos. Brasil de 
Fato, São Paulo, 21 fev. 2021. Disponível em: https://www.
brasildefato.com.br/2020/02/21/orcamento-da-saude-
perdeu-r-20-bilhoes-em-2019-por-conta-da-emenda-do-
teto-de-gastos. Acesso em: 26 out. 2022.



179



180



181



182



183



184 REALIZAÇÃO

INSTITUIÇÕES, ENTIDADES, REDES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES PARCEIROS

APOIO


