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Prefácio

S
VIVIAN TATIANA CAMACHO HINOJOSA

omos comunidades guardianas de la vida, la salud y el cuidado colectivo nos 
reúnen desde cada una de las actividades, encuentros, enseñanzas que se com-
parten en este libro que remarca la recreación de espacios comunitarios desde 
el arte popular, la agroecología, los saberes populares que resguardan los terri-
torios ante los ataques capitalistas que sufrimos actualmente como humanidad.

El sistema capitalista evidencia la guerra contra la humanidad que va libran-
do de manera solapada desde los productos ultraprocesados, agroquímicos e 
idearios colectivos que reproducen pensamiento opresor desde los medios ma-
sivos de información y aprendizaje, promoviendo la cultura deshumanizada, 
competitiva y alienante que fomenta el individualismo agresivo; pero el ataque 
también es descarado con los negociados de la guerra con la industria bélico 
armamentista, negociados de las corporaciones del complejo médico industrial 
y fármaco-químico, también el complejo agroindustrial; todas ellas arremeten 
a matar contra nuestros territorios, contra la soberanía de los países, contra las 
vidas humanas que arrasan y envenenan. 

En un mundo cada vez más mercantilizado e irremediablemente mediatizado 
por los mercenarios de las noticias catastróficas, enfrentando olas de pandemia 
Covid-19 y una guerra en curso, la desolación es parte del cotidiano vivir de 
millones de habitantes; desde hace décadas venimos denunciando la pandemia 
de hambre con realidades profundamente dolorosas como en África, con luga-
res en los que un pan cuesta un diamante, o lugares con basurales inmensos 
donde animales y gente hambrienta disputan las sobras, gente que se alimenta 
de la basura y es tratada de la misma manera; en una tierra fértil y fecunda es 
inaceptable que gente muera por inanición. 

Como si la desgracia fuera poca, nos encontramos con ideas que promueven 
discurso de odio fascista y racista contra nuestros pueblos, desde espacios de 
poder artificiales que les dan una palestra que falsamente los encumbra, sin 
darse cuenta o sin ni siquiera posibilitar un mínimo espacio de reflexión para 
considerar que si no colaboramos como humanidad, ninguno va a sobrevivir.

Coincide hoy el cumpleaños 101 de Paulo Freire, coincide también que me en-
cuentro a 100 mts de la frontera con Brasil, en Cobija. Hace varios años coinci-
dimos con las autoras en cirandas de cenopoesía, en la carpa Paulo Freire, en 
la Internacional de la Esperanza. Hoy apelamos a las justas coincidencias que 
nos han encontrado construyendo salud popular desde nuestros territorios, 



19confiando y sabiendo que ese Inédito 
Viable nace cada vez que nuestros co-
razones y mentes brillantes coinciden 
en la necesidad de organizarse para 
transformar nuestra historia.

Las crisis de hambre — de salud, cli-
mática, de guerra — nos orillan de 
inmediato a la construcción de res-
puestas emergentes desde los lugares 
más humildes e impensados, porque 
la imaginación solidaria todavía nos 
habita, nuestros cuerpos territoriali-
zados enraizados en el saber profun-
do que permanece vivo en nuestro 
sentipensar y ser-estar en el mundo, 
todavía nos recuerda la fuerza de ser 
criaturas comunitarias, de anhelar el 
encuentro y el abrazo colectivo, de re-
crearnos siendo juntos nuevamente.

Como semillas sedientas por una gota 
de agua en el desierto, estamos listas 
para brotar, rompiendo los antiguos 
paradigmas que han encerrado nues-
tra fuerza, listas para emerger ante la 
potencia de la vida que nos convoca. 

Es la misma fuerza que genera el movi-
miento de las estrellas, impulsa el ca-
mino de nuestro mundo en el cosmos, 
la que acompaña a todo lo que nace en 
este mundo. La que genera tormen-
tas eléctricas de neurotransmisores 
encefálicos cada vez que aprendemos 
algo nuevo, cada vez que nos mara-
villamos ante la magia que nos habita 
y el mundo que habitamos, es la vida 
misma emergiendo incesantemente 
desde el inicio de los tiempos; y pese a 
cualquier circunstancia, esta fuerza es 
convocada siempre por la Esperanza.

Conjugamos el Verbo Esperanzar 
como persistente obstinación por la 
vida digna de nuestros pueblos, de 
nuestra humanidad de raíces mile-
narias, somos criaturas ancestrales; 
preservamos el conocimiento de los 
astros en nuestras células, la produc-
ción y la reproducción de la vida en 
nuestros territorios hace parte de ese 

ciclo armónico vida/muerte/transfor-
mación, recordando conscientemente 
a quienes sembraron sus luchas, sus 
lágrimas y sus sueños para que no-
sotros podamos nacer; somos parte 
de ese ciclo interminable de fuerza y 
sabiduría que heredamos de nuestra 
historia ancestral.

La codicia capitalista-neoliberal-co-
lonial-patriarcal continúa destruyen-
do vorazmente territorios, así mis-
mo destruye mentes y corazones que 
cayeron bajo esa estafa del sueño del 
norte que es la pesadilla del sur glo-
bal; millones de migrantes que bus-
cando sobrevivir apenas llegan para 
alimentar cinturones de pobreza o 
son tragados por el mar y el olvido de 
la hegemonía dominante que cuenta 
números y no considera las vidas y 
sus posibilidades extintas por causa 
de la crueldad del mercado global.
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Cada criatura que nace trae un don 
para este mundo, somos criaturas úni-
cas e irrepetibles en esta humanidad; 
como sujetos históricos nos corres-
ponde tomar la fuerza que esto im-
plica, la capacidad de transformar lo 
que sea necesario en busca de aquella 
dignidad humana; con cariño y respe-
to tomamos el hilo de la vida para pa-
sarlo a la siguiente generación; como 
criaturas en constante expansión va-
mos aprendiendo y complementándo-
nos desde el inicio de nuestras vidas 
hasta el último aliento de ellas; todos 
somos maestros y todos somos apren-
dices como recuerdan las palabras de 
Paulo Freire; los saberes plurales, la 
diversidad de pensamiento, las comu-
nidades de aprendizaje, la sabiduría 
ancestral aún viva, son urgentes para 
el cuidado de la diversidad humana 
que además protege, cuida y respe-
ta la biodiversidad, es decir, cuida de 
nuestra Madre Tierra – Pachamama.

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



21agua, que somos tierra: nunca podrán extinguirnos. Del fuego hemos renacido 
y con fuegos sagrados estamos sanando este tiempo, este mundo.

El fuego de la alegría, de la mirada que encuentra amores, de la sonrisa digna 
del trabajo logrado honestamente, de aquel abrazo tan ansiado; este fuego nos 
ilumina el camino ante la senda oscura neoliberal capitalista que enfrentamos, 
reconocemos — entonces que la capacidad para la Alegría es resistir a un sis-
tema que nos pretende tristes y sometidos; la tierna alegría de ver brotar las 
semillas en los campos, de ver a los ojos de una criatura recién nacida, de mirar 
las estrellas y perderse en su brillo recordando nuestro hogar en el universo.

Son los saberes ancestrales, campesinos, populares y comunitarios que han 
preservado estas herramientas de conocimiento e interacción con un universo 
vivo que nos acoge y acompaña, por lo mismo es urgente retomar estos saberes 
para el resguardo y defensa de nuestros territorios y de nuestras vidas ante 
los ataques corporativos capitalistas. Porque nuestro amor por la vida no tie-
ne precio, porque los abrazos compartidos desde la dulzura del encuentro con 
nuestros hermanos y hermanas no tienen precio, porque la alegría subversiva 
nace más allá de las leyes de mercado, ningún precio puede marcar nuestro 
paso histórico por este mundo que estamos transformando.

Sí, eres tú, el fruto soñado por tus generaciones pasadas, eres también la semilla 
de la siguiente generación: toma la fuerza de estos ejemplos colectivos que com-
parte cada página de este libro, vamos juntos a transformar la historia, porque 
somos el Sumak Kawsay, somos la Vida digna y libre que estamos construyendo 
para nuestros pueblos. Es nuestro tiempo. Es Ahora.

VIVIAN TATIANA CAMACHO HINOJOSA
Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral, dentro del Viceministerio 
de Medicina Tradicional Ancestral del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional 
de Bolivia; Comisionada de Alto Nivel “Alma Ata 40 años” de la Región de las 
Américas para la Organización Panamericana de Salud; Coordinadora de Salud 
de los Pueblos Bolivia, ex representante para la Región Andina en la Coordinación 
Latinoamericana dentro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos; 
Partera Quechua, Promotora del Parto Respetado y Partería Ancestral; Magister 
en Agroecología y Cultura y Desarrollo Endógeno en Latinoamérica; Promotora 
de Salud Popular junto a comunidades campesinas; Comunicadora Indígena 
integrante de la Red del Abya Yala de Comunicación Indígena; Medica Cirujana 
Especialista en Interculturalidad y Salud, promotora de saberes ancestrales de 
los pueblos indígenas. 
E-mail: camachovivian@gmail.com
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VANDERLÉIA LAODETE PULGA

É
Apresentação

com imensa alegria que convido você, leitor/a, a saborear o que esta linda obra 
traz: a sabedoria que emerge das práticas e experiências vivenciadas no pro-
cesso de construção e realização do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento 
em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com 
o Semiárido! Uma das inovações produzidas como dispositivo de implemen-
tação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde reconhecida insti-
tucionalmente no Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria 2.761 de 
19 de novembro de 2013, que tem na sua essência o diálogo, a amorosidade, a 
problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação 
e o compromisso com o Projeto Democrático e Popular de sociedade como prin-
cípios fundamentais (BRASIL, 2013).

Desse processo essencialmente inovador surge essa obra, em que se apresen-
tam os saberes e aprendizados que emergiram do vivenciado no Curso e no que 
o conjunto de suas singularidades político-pedagógicas possibilitaram fazer, 
sentir, experienciar e criar de novos conceitos, reflexões e conhecimentos.

Sem dúvida, um presente ao Centenário de Paulo Freire que está vivo em cada 
ação realizada tanto pelo Curso como pelas intervenções no cotidiano dos ser-
viços de saúde, das equipes, dos grupos e movimentos sociais populares, das 
instituições e dos diversos atores sociais nos territórios do Nordeste brasileiro, 
em especial, do Ceará e do Rio Grande do Norte!

Ao adentrar nesta obra logo se perceberá que o Esperançar se coloca como uma 
chave para abrir os portais da utopia como possibilidade de sonhar com Outro 
Mundo Possível diante dos tempos sombrios, do obscurantismo, da apatia, do 
genocídio de milhares de pessoas, seja pela pandemia da Covid-19 e seu caráter 
sindêmico (HORTON, 2020, p. 1), seja pelas mais variadas formas de violência, 
seja ainda pelo resultado das desigualdades sociais, econômicas, políticas e cul-
turais que ameaçam a saúde e a vida no Planeta Terra.

O convite para adentrar nesse portal passa pelo diálogo como forma de se re-
lacionar, exercer a cidadania e o poder democrático e participativo em tempos 
em que a democracia vem sendo solapada do nosso país. Quando o diálogo aca-
ba, a violência se instaura e coloca em risco a vida. O exercício da capacidade 
crítica de ver o mundo através da problematização e reflexão sobre o que se es-
conde atrás das entranhas do poder, da ganância, da dominação, da exploração 
e da violência para perceber, analisar e desvelar os verdadeiros interesses mer-
cantis transnacionais aliados aos grupos econômicos que vêm transformando a 
vida em mercadoria é uma exigência ética, política e filosófica para assegurar a 
capacidade humana de reflexão sobre si, sobre o mundo, a sociedade e as rela-
ções. Se os seres humanos perderem essa capacidade, a alienação e a barbárie 
ocuparão este lugar. 
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e ainda estão ali passíveis de serem 
escritas, mas o que aqui se apresenta 
foi a potência produzida pelos atores 
e atrizes sociais que a vivenciaram e 
que se dedicaram a refletir acerca do 
que esse processo produziu de novo e 
que pode ser compartilhado com ou-
tras pessoas.

Desta forma, a sistematização possível 
traz um primeiro capítulo sobre  Sa-
beres Emergentes de um Processo Co-
letivo de Educação Popular em Saúde 
na Convivência com o Semiárido, onde 
se faz uma belíssima reflexão sobre 
a produção coletiva de conhecimento 
permeada por uma ciência decolonial 
como desafio cotidiano e reconheci-
mento dos saberes latino americanos 
e dos povos do Sul. Além disso, há um 
aprofundamento sobre a Sistemati-
zação de Experiências e seus diálogos 
com outras abordagens participativas 
de pesquisa e produção de conheci-
mento  e com o tema: sentidos, dimen-
sões e reflexões que emergem das ex-
periências produzidas no Curso.

No segundo capítulo, intitulado Maré 
Alta e Maré Baixa: o Movimento Dialó-
gico da Educação Popular, apresenta-
-se as produções sobre a Educação Po-

O caminho para a construção da 
emancipação humana capaz de inte-
grar e interagir de forma respeitosa 
com todas as formas de vida na Ter-
ra passa pelo Amor. A amorosidade é 
o caminho no qual se reconhece o/a 
outro/a em suas singularidades e di-
versidades de ser, existir e se apresen-
tar! Só seremos capazes de construir 
os inéditos viáveis (FREIRE, 2021) se 
tivermos a capacidade de, enquanto 
humanidade, fazer acontecer novas 
relações permeadas pela amorosida-
de, acolhida, vínculo e respeito no co-
tidiano de nossas vidas, bem como se 
pudermos reconhecer e fazer aconte-
cer a partilha dos bens materiais, do 
poder e do conhecimento necessários 
à existência de vida na Terra.

O exercício desses valores fez parte 
do cotidiano do processo de prepara-
ção, realização e desdobramentos nos 
territórios e comunidades do Curso de 
Especialização e Aperfeiçoamento em 
Educação Popular e Promoção de Ter-
ritórios Saudáveis na Convivência com 
o Semiárido. Por isso, esse processo foi 
tão intenso, tão marcante e tão vivo na 
memória escrita e expressa nos cor-
pos que falam por si mesmos a partir 
de quem viveu essa experiência — si-
nal de novos mundos possíveis.

Assim, além do processo vivenciado 
deste Curso já estar em obra, aqui se 
apresentam os conhecimentos, con-
ceitos, saberes, reflexões e aprendiza-
dos que emergiram desta experiência 
e que foi possível refletir e sistema-
tizar. Certamente outras possibilida-
des vivenciadas nesse Curso estariam 



24 pular e o aprendizado em suas múltiplas dimensões: consciência, coletividade 
e superação da opressão — e o esperançar como inédito viável. 

O terceiro capítulo traz uma reflexão sobre o aprender com o corpo inteiro, 
as linguagens e as formas de construir coletivamente com O Nascimento desta 
Roda Livre que ao Nascer Já Se Move Para Libertar-Se de Si Mesma: Bem-Vindos/
As às Possibilidades e Potências das Culturas e das Artes na Produção de Conhe-
cimento!  Assim, em seu primeiro giro, a roda nos impulsiona para a dimensão 
do percebido e destacado do vivido; depois traz a Cenopoesia: linguagem do lin-
guagear; em seguida, a Cenopoesia e os repertórios humanos: arranjos cenopoé-
ticos para uma revisitação crítica e amorosa ao vivido — e, ainda, as Linguagens 
cenopoéticas e os diversos modos de ser da cenopoesia. Reflete também sobre a 
Ritualidade e Mística: antenas para a construção de outras epistemologias — e 
apresenta, por fim, Cuidado: essência do sentir/pensar.

O quarto capítulo traz A Produção de Saberes e de Cuidado com a Vida nos Ter-
ritórios evidenciando as Concepções de Território e Territorialização no Contexto 
da Saúde: Diálogos com a Cartografia Social, ressaltando que: É Preciso Avançar 
para uma Concepção de Território que Produz Vida e destacando as Lutas e Re-
sistências Socioambientais Frente ao Modelo de Desenvolvimento Hegemônico. 

No quinto capítulo, a reflexão Construindo Relações Promotoras de Vida e Novas 
Existencialidades (de Gênero, Étnico-Raciais) traz a análise sobre Gênero, Saúde 
e Feminismos Populares:  Ousadias para a Superação da Violência, do Patriarca-
do e Construção do Bem Viver, assim como a análise sobre Gênero, Transexuali-
dade e Saúde. 

No sexto capítulo a reflexão sobre A agroecologia e Convivência com o Semiári-
do: Olhares Possíveis traz a relação entre esses dois elementos como transfor-
mando vidas e as e as formas de viver e produzir no Semiárido.

Desejo, então, que as reflexões aqui trazidas, fruto da profunda articulação en-
tre teoria e prática populares, mas referendadas e influenciando a produção 
acadêmica, possam alimentar a sabedoria de cada pessoa que passar por esta 
maravilhosa obra, posto que produzida por muitas mãos e vidas!
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E
1.1. PRODUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO: POR UMA CIÊNCIA 
DECOLONIAL

ste texto é fruto da sistematização coletiva do vivido no curso de Curso de 
Especialização e de Aperfeiçoamento em Educação Popular e Promoção de 
Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido realizado pela Fiocruz 
Ceará em parceria com a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 
Educação Popular em Saúde – ANEPS  e a Rede Saúde, Saneamento, Água e 
Direitos Humanos no Semiárido – RESSADH. O processo de sistematização 
foi iniciado ainda com o Curso em andamento, envolveu educadores/as, edu-
candos/as e a Coordenação e utilizou, como fontes de dados, as narrativas 
de atores e atrizes que compuseram a equipe de sistematização, relatórios 
produzidos no percurso de elaboração da proposta curricular, das ativida-
des do tempo-escola e tempo-comunidade e das oficinas de sistematização. 
Também foram incluídos como fontes os Trabalhos de Conclusão de Curso/
TCCs de alguns educandos e educandas. Esse processo foi ancorado na pers-
pectiva da Sistematização de Experiências, considerando que:

A sistemAtizAção é AquelA interpretAção críticA de umA ou 
váriAs experiênciAs que, A pArtir de suA ordenAção e recons-
trução, descobre ou explicitA A lógicA e o sentido do processo 
nelAs vivido: os diversos fAtores que intervierAm, como se re-
lAcionArAm entre si e por que o fizerAm desse modo. A sistemA-
tizAção de experiênciAs produz conhecimentos e AprendizAgens 
significAtivAs que possibilitAm ApropriAr-se criticAmente dAs ex-
periênciAs vividAs (seus sAberes e sentimentos), compreendê-lAs 
teoricAmente e orientá-lAs pArA o futuro com umA perspectivA 
trAnsformAdorA (JArA hollidAY, 2012, p. 84).

Por falar nisso, qual o tamanho dos braços da nossa ciência? 
quais os limites do nosso olhar? 

de que olhares são feitas as nossas ciências? 
de quantos fazeres, saberes e exPerimentos é feita a nossa ciência? 

de quantas cobaias se Produz uma ciência? 
com quanto resPeito ao outro se faz uma ciência ou um ato educativo? 

quanto de essência humana há em nossas Práticas científicas e educativas? 
Para que e a quem servem nossas ciências? 

quanto de inteligência, ética e Paz há entre os saberes? 
quanto Poder emite, concentra, aPlica, rePlica, imPlica um cientista,
um artista, um educador, um Pesquisador, um trabalhador humano? 

(rAY limA)



28 A reflexão sobre a contribuição deste percurso para se pensar a pesquisa e 
a produção de conhecimento em uma perspectiva coletiva, emancipatória e 
decolonial nos remetem a um conjunto de questionamentos. Inicialmente 
nos leva à reflexão sobre de qual ciência estamos falando. O debruçar sobre 
os materiais produzidos nos permitem perceber que a proposta pedagógica 
deste Curso rompe com a visão da ciência cartesiana como verdade única. 
Aponta, pois, para uma produção de conhecimento como processo social, crí-
tico e reflexivo no qual são propostas ações que possam romper com as rela-
ções de opressão/dominação e nos provocam 

[...] sobre A necessidAde de pensAr A produção do conhecimento 
como espAço de construção de diálogos entre sAberes, Arti-
culAdo às necessidAdes sociAis; dA posturA ético-políticA de 
compromisso com A trAnsformAção JustA e equânime dA sociedA-
de e dA importânciA dA experiênciA tão defendidA por freire nA 
construção do conhecimento (dAntAs aPud fiocruz-ce, 
2019b).

Com âncora nessas considerações iniciais, outros questionamentos emer-
gem para seguir problematizando: 

que visão de mundo orientA nosso Agir?
como, em pesquisA, Agir e interpretAr?
como pensAr e vivenciAr A resistênciA? 
como o outro e A outrA é sempre coletivo? 
onde o conscientizAr-se? (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

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

como sAúde e educAção populAr se inserem no contexto dA 
pesquisA? 
em que A produção de pesquisA diAlogA com educAção popu-
lAr? 
o sAber dA experiênciA devemos considerAr? 
A educAção tem A ver com outros Jeitos de cuidAr?
e se buscArmos o populAr prA fAzer essA construção?
penso que novos cAminhos vão gerAr inovAção 
e se os conflitos vierem entre o AcAdêmico e o populAr? 
vAmos seguir questionAndo prA gerAr reflexão

isso é mourão perguntAdo,
isso é responder mourão (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

Sem a pretensão de responder a estas indagações que servem como ques-
tões orientadoras desse percurso reflexivo, ao considerar os princípios, ma-
trizes e dimensões da Educação Popular, a experiência se apresenta como 



29categoria fundante. Freire manifesta seu respeito pelo que denomina de 
saber de experiência feito, que considera sinônimo de senso comum e argu-
menta: Discordo dos  pensadores  que  menosprezam  o  senso comum,   como   
se   o   mundo   tivesse   partido   da   rigorosidade   do conhecimento científico. 
De jeito nenhum!  A rigorosidade chegou depois (FREIRE, 2001, p. 232). A 
convivência respeitosa com esses saberes defendida pelo autor não signi-
fica idealizá-lo, mas a compreensão de que eles constituem base fértil para 
a construção do conhecimento científico e que é fundamental dialogar com 
ele, problematizá-lo. Portanto, a categoria experiência se inscreve nessas 
reflexões e nos convida a repensar técnicas e produtos, a expandir nossas 
capacidades inventivas para transformar, agir e refletir:

quAis os sentidos que essA experiênciA produz? porque As 
pAlAvrAs têm um sentido tAmbém prA quem fAlA. e às vezes o 
sentido de quem fAlA não é o mesmo sentido de quem escutA. 
por isso que A pesquisA tAmbém é um ponto de conexão.  quAl 
é A técnicA que essA ciênciA é cApAz de produzir? A opção pelo 
método depende dA nAturezA do problemA que preocupA o inves-
tigAdor, ou do obJeto que se deseJA conhecer ou estudAr.  A 
gente precisa refletir é que não há tempo para a experiência ― 
e como A gente vAi produzir tempo pArA essA experiênciA?  isso 
se conectA A pAulo freire, que colocA A nossA cApAcidAde de 
reinvenção: pArA trAnsformAr, A gente precisA pArAr. se per-
mitir ser, inclusive esse outro de si. A experiênciA é singulAr. 
A cApAcidAde de inovAr, Ao fAzer A cArtogrAfiA, é A produção 
dAquele suJeito. é A imprevisibilidAde com suA cApAcidAde de se 
reinventAr com A situAção A pArtir do território. é com essAs 
questões que vocês vão se depArAr. A gente precisA pensAr que 
conversAs são possíveis. A pAlAvrA é um rótulo. elA é modelAdA 
pelo tecido sociAl em que me encontro: eu vou me refAzendo. 
quem é esse suJeito, quAis são suAs históriAs? (ferreirA 
aPud fiocruz-ce, 2019d)

Ainda enraizados/as na Educação Popular e na centralidade da experiên-
cia para a produção de conhecimento, outras questões buscam ampliar a 
problematização: 

como pensAr A pesquisA como reflexão sobre o cotidiAno? 
como considerAr o sAber dA experiênciA construído pelos/
As trAbAlhAdores/As e movimentos populAres nA produção do 
conhecimento? como incluir A perspectivA populAr nA lutA pelo 
direito à sAúde como dimensão orientAdorA dAs práticAs que re-
AlizAmos? como colocAr A pesquisA A serviço dA formAção dos/
As trAbAlhAdores/As e de Acordo com As necessidAdes de sAúde 
dA populAção? como enfrentAr A mercAdologizAção dA pesquisA 



30 e o olhAr dAs instituições de fomento mAis preocupAdAs com os 
índices de produção do que com A quAlidAde dAs produções? 
como vAmos nos colocAr nesse lugAr de pesquisAdor/A (dAn-
tAs aPud fiocruz-ce, 2019d)

A Educação Popular também nos ajuda a desvelar questões como domina-
ção versus construção compartilhada, colaborativa, cooperativa: 

o grAnde erro dos exPerts é: o que eu domino é o melhor. A gen-
te precisA pensAr que o meu sAber nuncA vAi dAr contA de tudo. 
sAberes são complementAres, como diriA o mestre pAulo freire. 
educAr não é simplesmente trAnsmitir conhecimento. [...] A gente 
‘tá pensAndo mesmo ou estão pensAndo por nós? A gente precisA 
dos movimentos, dAs instituições, A gente precisA dAs pessoAs. 
A gente precisA de todo mundo Junto! ninguém soltA A mão de 
ninguém (ferreirA aPud fiocruz-ce, 2019d).

Ainda com âncora na Educação Popular, ao recuperarmos o vivido com foco 
na questão da produção de conhecimento, dialogamos com Freire, para 
quem escrever sobre o vivido é uma tarefa política. Em suas palavras: Não 
escrevo somente porque me dá prazer escrever, mas também porque me sinto 
politicamente comprometido, porque gostaria de convencer outras pessoas, 
sem a elas mentir, de que o sonho ou os sonhos de que falo, sobre que escrevo 
e porque luto, valem a pena ser tentados (FREIRE, 1994, p. 15-16). Construir 
reflexões sobre o vivido nesse percurso nos remetem a uma fala do ceno-
poeta Ray Lima no tempo-escola do Curso sobre a necessidade de fazer a 
reforma agrária na produção do conhecimento, ou seja, de democratizar o 
acesso aos processos e ferramentas de produção de conhecimento com toda 
a população e não que sigam como privilégio de alguns setores sociais. Nes-
sa perspectiva, Ângela Linhares em sua fala no tempo-escola nos lembrou 
de que a produção do saber se dá em todo corpo social, embora uma classe 
tenha se apropriado hegemonicamente dele:  

quem se Apropriou é que foi umA clAsse! e mesmo essA ApropriA-
ção, hoJe, há reApropriAções! A gente não vAi AfirmAr, então, que 
essA ApropriAção é umA coisA AbsolutA! A gente não pode Abso-
lutizAr As usurpAções sociAis! A gente vAi provocAr esse espAço 
que ficA de trânsito, esse espAço dAs migrAções, esse espAço dAs 
diversidAdes, esse espAço em que JustiçA sociAl se fAz com JustiçA 
do poder de fAlA, que A pescAdorA disse muito bem: “Perdi o medo 
da Palavra”! (linhAres aPud fiocruz-ce, 2019d).

E Linhares arremata: 

[...] não há JustiçA sociAl sem JustiçA cognitivA! que é essA ideiA 
de que essA lutA pArA que o sAber do povo, prA que o sAber dAs 



31mArisqueirAs, prA que o sAber dAs pescAdorAs, prA que o sAber 
do povo do cAmpo, que ele tenhA dignidAde! (linhAres aPud 
fiocruz-ce, 2019d).

Essas reflexões nos provocam a um olhar que problematiza e desnaturali-
za as formas hegemônicas de produção de conhecimento e nos desafiam a 
abrir novas possibilidades com os atores sociais populares. Nesse sentido, 
a sistematização desta experiência nos remete a refletir sobre as injustiças 
e iniquidades também na produção de conhecimento. Sobre isso, Marcelo 
Firpo Porto trouxe a seguinte provocação: 

o estAdo, A ciênciA e A economiA servem pArA negAr e invisibili-
zAr o que está Além dA linhA AbissAl. é preciso trAtAr os desi-
guAis de formA JustA. o estAdo trAtA iguAlmente os desiguAis? 
e As inJustiçAs, se mAntêm ou se reduzem? essA propostA con-
tribui pArA construir pontes entre Arte, éticA, rAzão e Afeto, 
sAúde e dignidAde, por meio de práticAs mAis sensíveis e sábiAs 
dentro dA sociedAde e, muito necessitAdAs, dA AcAdemiA? (fir-
po aPud fiocruz-ce, 2019d)

 Porto (2020) nos provoca a tomar assento na luta para incorporar a jus-
tiça cognitiva em uma perspectiva emancipatória e aponta possibilidades 
metodológicas que propiciem a interação entre as abordagens e linguagens 
usualmente assumidas nos meios acadêmicos com outras linguagens, que 
cunha de linguagens da vida, nas quais inclui as linguagens artísticas, sejam 
elas performáticas, gráfico-imagéticas ou poético-musicais. Para ele essa 
interação contribuiria para um atravessamento das fronteiras entre conhe-
cimento e sabedoria, ciência e consciência, sentir e pensar, razão e coração. 
Nesse sentido, traz para a roda a categoria Coracionar, também assumida 
pelo colombiano Patrício Guerrero Arias. Em suas palavras, 

hoY sAbemos que existimos, no sólo porque pensAmos, sino por-
que sentimos, porque tenemos cApAcidAd de AmAr. por ello, hoY 
se trAtA de recuperAr lA sensibilidAd, de Abrir espAcios pArA 
corAzonAr desde lA insurgênciA de lA ternurA, que permitAn 
poner el corAzón como principio de lo humAno, sin que eso sig-
nifique tener que renunciAr A lA rAzón, pues de lo que se trAtA 
es de dAr AfectividAd A lA inteligênciA (AriAs, 2010, p. 11). 

Arias (2010), considerando as sabedorias ancestrais que historicamente re-
afirmaram essa interação, critica o caráter disciplinar das epistemologias 
hegemônicas nos espaços acadêmicos, lembrando-nos que esse caráter tem 
se constituído instrumento de manutenção do poder e aponta as lutas de 
insurgência material e simbólica dos povos subalternizados no sentido de 
constituírem-se sujeitos sociais, políticos e históricos da produção de co-
nhecimento e da própria vida. As concepções de Arias e Firpo expressam 



32 uma perspectiva decolonial já delineada em toda a construção desse per-
curso e desvelam como a desqualificação dos afetos, das emoções nos pro-
cessos de produção de conhecimento contribuem para a invisibilização e 
dominação das subjetividades, conhecimentos, saberes e práticas presentes 
nos territórios  e na vida comunitária. 

Nessa mirada decolonial, tais visões assumem-se como horizontes filosófi-
cos, políticos, pedagógicos e epistemológicos para a emancipação e a transi-
ção em direção a outras possibilidades de ser, saber e poder (PORTO, 2020).  
Desse modo, Porto no tempo-escola, problematiza e nos chama à ação:

do luto à luta.... a resistência só tem sentido quando caminhar-
mos ao lado da reexistência. e nos lembrA A importânciA de ser 
protAgonistA:  é necessário se aPerceber de Pequenos detalhes 
das microrrevoluções. transescalaridades – Porque se tem 
atravessadores a autonomia é relativa (porto aPud fiocru-
z-ce, 2019d). 

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

A perspectiva dialógica e inclusiva da Educação Popular também reitera 
uma ideia de ciência emancipatória que considera os saberes e os poderes 
das pessoas envolvidas. Um caminhar em pesquisa que se faz com as pessoas 
e não sobre elas. Nesse caminhar se considera que todo conhecimento é im-
portante, não há hierarquia; não há separação entre observador e a questão/
problema, e há conexões tanto das pessoas que ali vivem, entre si e o território, 
quanto com quem chega (TEIXEIRA apud FIOCRUZ-CE, 2019c). É importante 
considerar isso.

Considerando essa problematização, o Curso, ao ancorar-se na Educação Po-
pular, referencia um modo de construção coletiva e compartilhada de conhe-
cimento mediando o processo de forma dialógica, democrática e amorosa.

não existe quem sAbe mAis ou quem sAbe menos, existem sAberes 
diferentes, Já nos disse o grAnde mestre pAulo freire. o co-
nhecimento se dá de formA circulAr, onde nesse círculo todAs 
As pessoAs compArtilhAm seus conhecimentos, desde criAnçA, 
Jovem, Adulto, médico, rezAdeirA, AnAlfAbeto, doutor, profes-
sor. não existe detentor do conhecimento: existe A trocA, A 
pArtilhA de conhecimentos e sAberes de formA diAlógicA, demo-
cráticA e AmorosA (régis, 2020, p. 9-10).

Produzir conhecimento sob essa perspectiva traz a necessidade de definir a 



33postura dos sujeitos, especialmente os que estão vinculados a processos de-
sencadeados por instituições de ensino e pesquisa. Ray Lima assim reflete:

sAber que estAmos dispostos A interAgir com o outro, com A 
outrA. que Ao interAgirmos, podemos sAber e ser mAis. que 
todos temos o direito legítimo A produzir, expressAr e difundir 
livremente o que produzimos, sem A pressão e A fAlsA neces-
sária validação do outro ― de alguma instituição ou alguém 
supostAmente superior e detentor dA verdAde e dAs experiên-
ciAs sociAlmente válidAs. que podemos sonhAr, sim, ApesAr do 
momento que vivemos ― aí é que precisamos sonhar! e sonha-
mos exercendo livremente os poderes exigidos pelo estAtuto 
dA vidA! em conexão com o outro e seus mundos. que o poder 
e o sAber não existem senão pArA serem exercidos por todos e 
todas! que saber se soma sempre ― infinitamente, humanidade 
Adentro! mAs não deve ser cumulAtivo, senão circulAnte! com-
pArtilhAdo! democrAtizAdo! difundido! enriquecido! experimen-
tado! atualizado ― e utilizado em melhoria da vida coletiva, por 
todos e todAs nós! (limA aPud fiocruz-ce, 2019c).

Essa perspectiva propõe aos pesquisadores e pesquisadoras uma

posturA ético-políticA 
compArtilhAndo o fAzer e o sAber 
construindo relAções de confiAnçA 
inserção nA comunidAde 
diálogo como premissA 
direito à AfirmAção dA diversidAde 
perspectivA de mudAnçA 
entrAr no mundo do outro e dA outrA

considerAr A tolerânciA e se deixAr redescobrir e refAzer 
(dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

Desse modo, o Curso em seus percursos e princípios segue questionando, 
provocando: 

vAmos AfirmAr os dogmAs dA ciênciA eurocêntricA construídA 
A pArtir de umA experiênciA AlheiA A nossos vAlores e culturAs 
implícitAs no nortear? esse nortear que negA, invisibilizA o 
outro e A outrA AfricAno/A lAtino-AmericAnA/o em suAs identidA-
des, e que reduz suA culturA A folclore, suA espirituAlidAde A 
superstição, suA visão de mundo ou formAs de interAgir A usos 
e costumes? ou vAmos nos colocAr nA perspectivA do sulear e 
nos contrApor à subJetividAde do periferiAlizAdo, à ocidentAli-



34 zAção do imAginário, à subAlternizAção epistêmicA e Aos ditAmes 
do cApitAlismo mundiAl? (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

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

Ao se explicitar tais aspectos neste percurso, rompe[se] com o modelo de que 
só o universo acadêmico produz escrita, produz pensamento (BATISTA apud 
FIOCRUZ-CE, 2019b) e aclara[se] os padrões de produção de conhecimento 
que destroem o bem viver e os que fortalecem isso (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 
2019b). Desse modo, imbuídos dessa perspectiva decolonial foi possível “vi-
venciar, poder participar das produções dos educandos. Eu vi a Maninha 
ser insurgente na escrita dela. E foi do jeito que ela disse — vou beber do 
que Vera trouxe: a desobediência. Ela foi muito firme de como ela queria 
apresentar a escrita dela” (BATISTA apud FIOCRUZ-CE, 2019b). E, ao trazer 
a sistematização das vivências no per.Curso, traz-se para a roda Conceição 
Evaristo com a concepção de escrivivência: a vivência dos educandos e edu-
candas nos territórios sendo trazida no que se vive todo dia e na sua leitura 
de mundo: próprio (BATISTA apud FIOCRUZ-CE, 2019b). 

A opção decolonial se desvelou também na escolha dos autores referencia-
dos para abordagens de pesquisa e concepções teóricas. Os questionamen-
tos se seguiram:  “como descolonizar? Como visibilizar, referendar os pes-
quisadores do Sul? Freire, Fals Borda, Enrique Dussel, Brandão, Oscar Jara, 
os africanos e tantos outros e outras? como nos autorizarmos como autores 
do nosso próprio conhecimento?” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b). Com 
ela também a ruptura com a demarcação de lados, como questionou Porto 
(apud FIOCRUZ-CE, 2019d) e no que Linhares também nos trouxe: 

[...] a suPeração do binarismo na direção da comPlexidade; A 
migrAção como um lugAr de sAber. os trânsitos dAs migrAções! 
os diálogos! quAndo elA fAz umA intervenção sociAl é quAndo 
elA reAlizA. esse trânsito, essA AprendizAgem dAs migrAções é 
um lugAr formAdor, As migrAções como lugAr de produção de 
conhecimento (linhAres aPud fiocruz-ce, 2019c)!

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



35no processo do curso A preocupAção se pAutou menos nA pers-
pectivA de encontrAr os resíduos de coloniAlismo nAs práticAs, 
e mAis nA perspectivA de construir o presente e olhAr pro futu-
ro, pro sonho! (linhAres aPud fiocruz-ce, 2019c)!

E ela segue sua reflexão: a educação como uma proposição e o sonho como 
uma experiência que se forja na luta. Aqui se explicitam duas importantes 
categorias trabalhadas pela Educação Popular: o sonho e a luta! Sobre o so-
nhar, nos diz Freire: 

JAmAis pude pensAr A práticA educAtivA intocAdA pelA questão 
dos vAlores, portAnto dA éticA, pelA questão dos sonhos e dA 
utopiA, quer dizer, dAs opções políticAs, pelA questão do co-
nhecimento e dA bonitezA, isto é, dA gnosiologiA e dA estéticA 
(freire, 2000, p. 89). 

Ao referenciar o sonho como categoria que se constitui coletivamente, Frei-
re a associa à historicidade e ao esperançar, pois: 

[...] AuxiliA A vislumbrAr A possibilidAde de construir o inédito-viá-
vel como um modo de superAção dos condicionAmentos históricos 
que o tornAm momentAneAmente inviável. AcreditAr nA potenciAli-
dAde do Ato de sonhAr coletivAmente, nessA perspectivA, significA 
compreender A importânciA dA rigorosidAde metódicA pArA, Ao 
perceber os temAs contidos nAs situAções-limites, tomá-los como 
obJeto de estudo e reflexão, podendo perceber tAmbém que “Além 
dessAs situAções e em contrAdição com elAs encontrA-se Algo 
não experimentAdo” (freire, 1979, p. 30).

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

Sobre isso, pinçamos a fala de Linhares no tempo-escola: “saber que se forja 
na luta social! Freire disse isso, mas vocês viveram antes de ler isso! Vocês vi-
veram primeiro e depois reconheceram ― no Freire ou em outras pessoas! ― 
que vocês se formam na própria luta” (LINHARES apud FIOCRUZ-CE, 2019c)!

Desse modo, outras questões emergem — e elas dialogam com as concep-
ções impressas na Educação Popular. Lembram-nos sobre a importância de 
compreender a totalidade das situações, de não separar o sujeito dos ambien-
tes que o formam. Freire também é lente para essa compreensão quando nos 
diz que a educação é contextualizada e que, diferentemente de outros ani-
mais, é a capacidade humana de agir e refletir, de realizar leituras sobre seu 
lugar no mundo, que “o faz um ser da práxis” (FREIRE, 2007, p. 17), agindo 



36 sobre a realidade para transformá-la. Ter o processo pedagógico enraizado 
nas condições culturais e espaço-temporais contribui, no olhar de Freire, 
para que educandos/as e educadores/as saiam de uma postura de espec-
tadores/as da realidade, nela inserindo-se criticamente. Em suas palavras: 
“Emergindo, descruza os braços, renuncia a ser simples espectador e exige 
participação. Já não se satisfaz em assistir; quer participar; quer decidir” 
(FREIRE, 2007, p. 61). 

Considerar os contextos nos remete a pensar a educação como cultura, afir-
mou Linhares no tempo-escola, provocando-nos a rever o conceito de mul-
ticulturalidade. Sobre isso, mais uma vez convidamos Freire ao diálogo que 
nos provoca a considerar sua constituição não como justaposição de cultu-
ras ou sobreposição de uma cultura sobre outra, mas na liberdade conquis-
tada em que possam coexistir e conviver (FREIRE, 2002). 

A arte surge nas reflexões de fundo como espaço de educabilidade do huma-
no e suas relações. Linhares (2003) conosco dialoga sobre os possíveis com 
arte em processos de produção de conhecimento, por incluir dimensões e 
elementos estreitamente vinculados aos padrões do sentir humano, propi-
ciando a produção de sentidos que não se aprisionam pela verbalização. 
Dantas (2020) também nos ajuda a aprofundar essa proposição e referenci-
á-la como modo de produção de conhecimento que articula o mundo vivido 
e suas problemáticas, recompondo e configurando novos sentidos. As vivên-
cias artísticas, segundo ela, parecem produzir redes de conversação que se 
fazem também com metáforas e se apresentam como modo de superação 
do real dado — processo que denominou de transposição metafórica. Sobre 
isso, e dada a importância da arte no processo como um todo, trataremos 
desse tema em outro capítulo.

Nesse contexto, o debruçar-se sobre os materiais pedagógicos evidenciam 
os atravessamentos da ciência popular ancorada, principalmente, na prática 
e na intuição, por um lado e, por outro, a ciência acadêmica gerando muitas 
vezes desafios e enrijecimentos:

o desAfio é o fio prestes A se pArtir

pelo excesso de energiA sem fluidez!
o desAfio é o fio prestes A se pArtir

pelo excesso de energiA sem fluidez (limA aPud fiocruz-
-ce, 2019c)!

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



37que vive (FREIRE, 1983).

Por fim, Ray Lima reafirma que o poder coletivo é sempre maior e mais belo 
que o arrogante e mesquinho poder isolado e desolador de um só!  Relembra 
a experiência de autogestão vivenciada pelos educandos e educandas do 
Curso quando do corte do financiamento pelo governo federal e, ao mesmo 
tempo, nos leva a refletir: 

esse curso não seriA A nossA feira do soma semPre? um 
lugAr de produção de estrAtégiAs, modos de pensAr e Agir pArA 
lidAr ou encArAr o Advento do burAco negro de um sistemA que 
supostAmente tudo sAbe, tudo pode, tudo controlA, tudo possui 
e AcumulA, deformA, Absorve e devorA? então, este é o desAfio 
(limA aPud fiocruz-ce, 2019c)!

E lembra que o processo vivido nesse percurso: 

[...] é um exercício de como pode ser umA sociedAde, de como 
pode ser umA comunidAde, de como podemos gerenciAr nossA 
vidA, nossos tempos! isso Aqui não é ApenAs um momento de um 
curso ― porque a gente está sempre em formação, gente não 
pArA de se recriAr. e quAndo A gente pArA, A gente é AtropelA-
do por outros grAndes universos. se você pArA, é como A ondA 
do mAr, que pegA e te derrubA. por isso, temos que diAlogAr 
com A vidA! A gente inventou um plAnetinhA e conviveu 7 diAs 
― com nossos repertórios humanos, algumas coisas trazidas, 
outrAs invisibilizAdAs, porque A gente invisibilizA muitA coisA den-
tro dA gente (limA aPud fiocruz-ce, 2019c).

ser humAno-mundo é pAulo freire A nos dizer

ser que se reAlizA no estAr sendo 
mundo-horizonte no quAl se está vivendo

e dá significAdo Ao seu viver (dAntAs aPud fiocruz-ce, 
2019d).

Terminando com as palavras do cenopoeta: 

é mister AindA ser solidário com A vidA e implAcável com o desA-
mor. o mundo será outro quAndo cAdA povo em todos os recAn-
tinhos dA terrA tiver suA AutonomiA respeitAdA e preservAdA. 
[…] não há escApAtóriA. como diz o filósofo: “ou mudAmos ou 
morremos”. não é difícil mudAr. é só um problemA de percepção 
e vontAde. isso Já foi experimentAdo um diA. é que muitAs coisAs 
boAs que Aprendemos ou inventAmos fomos deixAndo pArA trás 
como coisA obsoletA. […] A grAnde utopiA do novo milênio seriA 



38 ser humAnAmente humAno sem AbAndonAr As conquistAs coleti-
vAs que de fAto Até hoJe promovem o bem comum, tAnto à nAtu-
rezA quAnto à sociedAde (limA aPud fiocruz-ce, 2019A).

1.2  SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS E SEUS DIÁLOGOS COM 
OUTRAS ABORDAGENS PARTICIPATIVAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO 

Ao considerar as concepções que orientaram esse percurso e a necessidade 
de materializar o processo de produção de conhecimento, a sistematização 
de experiências proposta por Oscar Jara Holliday foi a principal referência. A 
razão dessa escolha se deu, em parte, por ser uma abordagem problematiza-
dora, reflexiva e participativa e, por outra, por propiciar o envolvimento das 
pessoas diretamente vinculadas ao Curso, assim como também daqueles e da-
quelas que compõem as experiências de onde advêm esses atores e atrizes.

O processo de produção de conhecimento, no Curso, seguiu duas vertentes 
principais: a acadêmica, exigência formal da instituição, e a produção das 
reflexões sobre as experiências vividas nos territórios. Esse foi, sem dúvida, 
um diferencial deste percurso, ao considerar a necessidade de que os sujei-
tos da experiência pudessem aprender com o vivido para transformá-lo. Ini-
cialmente, a sistematização proposta por Jara se apresentou como oportuna 
também por ancorar-se nas bases pedagógicas da Educação Popular e por 
partir do saber de experiência feito, de quem viveu essas experiências que 
passaram a compor as equipes de sistematização. “Isso é o ponto de partida 
de uma linha de sistematização. Este olhar que escolhemos vai ser a partir 
dos sujeitos e do seu protagonismo” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019c).

Jara Holliday (2006) nos lembra que a sistematização coletiva vai além da 
sistematização de informações ou do simples relato de experiência. Para ele 
significa construir reflexões por meio de um processo dialético, em que o 
real é histórico, dinâmico e inesgotável, devendo ser analisado a partir de 
uma perspectiva crítica e se colocando como instrumento metodológico 
potente para a efetivação de uma prática transformadora (JARA HOLLIDAY, 
2006, p. 68). 

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



39A singularidade do vivido nesse percurso diz respeito aos diálogos com ou-
tras abordagens metodológicas considerando as interações entre a Educa-
ção Popular e a Convivência com o Semiárido. Uma delas diz respeito à Car-
tografia Social.

No contexto do Curso, a Cartografia Social, abordagem já comum em pes-
quisas realizadas em processos vinculados às temáticas ambientais e de 
Convivência com o Semiárido, foi escolhida como caminho para discutir as 
potencialidades e fragilidades do território — e, desse modo, orientar a prio-
rização de desafios a serem enfrentados e a escolha da experiência a ser sis-
tematizada.

A Cartografia Social como prática de pesquisa acadêmica propõe-se, segun-
do Aubry (2011), a contribuir com a resolução de demandas sociais e tem 
apontado para o envolvimento do pesquisador em articulações comunitá-
rias por justiça social e ambiental. No que diz respeito à fundamentação me-
todológica, ancora-se na proposta da investigação-ação-participação e traz o 
território e seus sujeitos como elementos fundamentais para a elaboração 
coletiva dos mapas (POPAYAN, 2005). Segundo Gorayeb, Meireles e Silva 
(2015), esta abordagem realiza ações de mapeamento de territórios tradi-
cionais, étnicos e coletivos, valorizando o conhecimento tradicional, popu-
lar, simbólico e cultural.

Constitui-se, assim, em ferramenta articulada ao planejamento em uma 
perspectiva participativa e transformadora — e, partindo da construção co-
letiva de mapas, procura visibilizar conflitos e representações afirmativas 
que apoiem a luta social e comunitária dos territórios, seus sujeitos e gru-
pos sociais (LANDIM NETO et al., 2013; BARGAS; CARDOSO, 2015). Nesse 
sentido, aponta para uma reflexão-ação sobre o território e pressupõe a par-
ticipação ativa dos/as que ali habitam, considerando as relações de poder 
que nele coexistem (ALBERDI, 2012).

Partir das cartografias, portanto, coloca em cena a importância do território 
e seus sujeitos/as/es na produção do conhecimento: 

As produções dAqui vão ser prA continuArmos olhAndo pArA 
As evidênciAs. essA evidênciA sAltA, mAs nós, muitAs vezes, não 
conseguimos enxergAr. enxergAr As invisibilidAdes. queriA muito 
que pensássemos sobre isso no cAmpo do conhecimento: poti-
retAmA, itApipocA, crAto... olhA só, quAntos lugAres, quAntos 
territórios, estão nos AtrAvessAndo? como negAr A singulAridA-
de deles? é A intencionAlidAde desse curso que A gente reflitA 
sobre eles. o lugAr de vocês, o lugAr de quem está, o lugAr de 
fAlA, este é umA dAs grAndes questões que A gente precisA colo-
cAr em xeque. e que me pArece é o que esse curso está fAzendo, 
está construindo em Ato, cotidiAnAmente, não só no momento dA 
imersão, mAs dA produção que reverberA Aqui. esses suJeitos 



40 tAmbém não fAzem produção de sentido? umA dAs coisAs que A 
gente Aprende é A incluir. quAndo eu digo: é sulear ou nortear, 
não é prA excluir, mAs prA incluir Aqueles que não tiverAm lugAr 
de fAlA. o que nAquele outro território se plAntA, quAnto se 
colhe (ferreirA aPud fiocruz-ce, 2019d).

Esse conjunto de reflexões e referências desvelam a aproximação dessa pro-
posta com a Educação Popular — que também se constitui âncora e diálogo 
com a investigação-ação-participação, sobre a qual discorreremos poste-
riormente. A proposição de partir dos saberes e conhecimentos de sujeitos/
as/es e grupos sociais do território se aproxima da proposição freireana de 
partir do saber-de-experiência-feito, mas também de contribuir para que es-
ses sujeitos/as/es historicamente excluídos dos processos de tomada de de-
cisão se emancipem e se apropriem de técnicas e modos de representação 
cartográficos que propiciem a superação de conflitos e desafios presentes 
nos territórios (ACSELRAD; VIEGAS, 2013). 

As abordagens participativas para a construção dos mapas utilizadas no 
percurso da Cartografia Social podem integrar múltiplas escalas — local, re-
gional e nacional —, identificar categorias, variáveis e indicadores e, desse 
modo, contribuir com os procedimentos iniciais de organização das infor-
mações e acessar modos diversos de expressá-las (FARIAS JUNIOR, 2009; 
BARGAS; CARDOSO, 2015). 

Essas diversas possibilidades e linguagens de fotografar, desenhar, desvelar 
esses territórios, seus/suas) sujeitos/as/es trouxe a riqueza da construção 
coletiva e a potência dos grupos e movimentos locais na representação es-
pacial do território, suas necessidades, desafios, além contribuir para a to-
mada de consciência de sua potência na denúncia das situações de opressão, 
de violação de direitos, mas também do anúncio de políticas públicas (MAR-
QUES; CAINZOS, 2011). 

A importânciA dA construção coletivA, A descobertA desde A 
metodologiA, A descobertA dA educAção populAr, de um olhAr 
mAis politizAdo sobre A vidA e A sociedAde, dAs conexões com A 
terrA e outrAs questões mAis AmplAs que Até então não estAvAm 
tão presentes pArA Alguns, pArece que foi nos influenciAndo 
e fAzendo nos redescobrirmos. e sempre A pArtir do olhAr de 
quem está fAzendo. sempre Ao construir reflexão sobre exPe-
riências, há que ver quem está construindo esse olhar ― e que 
interesses tem. A gente AcAbou JuntAndo As questões. tipos de 
experiênciA prA ver que o sAber não se dá só em sAlA de AulA: 
AssociAção comunitáriA, grupo de mulheres mezinheirAs, feirA 
AgroecológicA, bioáguA fAmiliAr, comunidAde trAdicionAl indíge-
nA e lutA por morAdiA (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019b).

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



41tos sobre o lugar, ou os lugares, de formação e de gerar conhecimento. 

se A gente pensAr essAs experiênciAs, quAl delAs é essenciAl-
mente de formAção? nenhumA! quAndo A gente pensA A pro-
dução de sAber, elA não está só nA escolA nem nA AcAdemiA! A 
gente aprende nos diferentes espaços ― e é interessante ver 
como vocês trouxerAm. e em tempos difíceis, nAs experiênciAs 
dAs mulheres, nAs feirAs, nA bioáguA, nA resistênciA indígenA e 
nA lutA pelA morAdiA, vocês forAm encontrAndo sentido pArA 
A construção coletivA do conhecimento (dAntAs aPud fio-
cruz-ce, 2019b).

Também fizeram emergir outros aspectos em geral pouco considerados nos 
processos de formação e produção de conhecimento:

As cArtogrAfiAs trouxerAm à tonA, tAmbém, A necessidAde de 
promover umA trAdução interculturAl referenciAndo A propo-
sição de boAventurA sAntos sobre A EColoGia dE SabErES ― 
principAlmente Ao referir-se Aos Aspectos dA Arte e dA culturA 
populAr. essA perspectivA rompe com A visão ortodoxA dA ciên-
ciA pAutAdA nA dominAção, nA ApropriAção de um determinAdo sA-
ber e no desprezo à importância das pessoas e seus saberes ― 
e propõe umA ciênciA emAncipAdorA, que considerA os sAberes e 
os poderes dAs pessoAs envolvidAs e propõe conexões entre As 
pessoAs de um território e os que Ali chegAm sem hierArquiA de 
conhecimento (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019A).

A perspectiva da Ecologia de Saberes se encontrou nos diálogos promovi-
dos durante o tempo-escola com outra abordagem de pesquisa qualitativa e 
participativa: a Ciranda de Aprendizagem e Pesquisa (DANTAS, 2009) que, 
como uma modalidade de pesquisa-ação, constitui um grupo-sujeito, para 
com eles construir o inédito viável— a sabedoria popular misturada com 
conversa de doutor. Assim, essa vertente de pesquisa

inclui Atores dA Ação como suJeitos coAdJuvAntes dA reflexão 
e propõe um diálogo crítico entre sAber AcAdêmico e populAr. 
Atores do grupo-suJeito produzem nArrAtivAs dAs experiênciAs 
gerAndo leiturAs e questionAmentos sobre o vivido A pArtir dAs 
quAis são produzidAs releiturAs grupAis que são, por suA vez, 
problemAtizAdAs e cuJAs reflexões gerAm umA escritA coletivA 
constituídA não ApenAs dos textos formAis, mAs tAmbém dA pro-
dução de desenhos, músicAs, textos teAtrAis, poemAs e outros. 
essA produção textuAl retornA Aos territórios, sendo redis-
cutidA e sociAlizAdA com os diversos Atores e Atrizes envolvi-
dos nA experiênciA por meio de oficinAs temáticAs e círculos de 



42 cultura e retornAm Ao grupo-suJeito permitindo A emergênciA 
de cAtegoriAs A serem estudAdAs pArA fAcilitAr A viAbilizAção 
dos Atos limite promovendo um espAço permAnente de estudo-A-
ção-reflexão (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

Essa abordagem também surge no cerne de uma experiência de Educação 
Popular: as Cirandas da Vida, que além da referência de sistematização or-
ganizada por Oscar Jara, incluiu elementos do círculo de cultura, da comu-
nidade ampliada de pesquisa, incluindo a arte não como ferramenta ou ins-
trumento, mas como modo de produção de conhecimento (DANTAS, 2009). 

Os referenciais da Educação Popular e da Sistematização de Experiência ter-
minaram por direcionar o processo de produção de conhecimentos para 
abordagens críticas, participativas e inclusivas, com perspectivas menos 
quantificadoras e mais preocupadas com a compreensão da realidade, de 
seus processos: 

A pesquisA quali considerA que há umA relAção dinâmicA entre 
o mundo reAl e os suJeitos. A interpretAção dos fenômenos e 
Atribuição de significAdos são essenciAis. quAis os sentidos que 
são produzidos? o Ambiente nAturAl é A fonte diretA. por onde 
vocês fizerAm essA cAminhAdA prA começAr A cArtogrAfiA e os 
proJetos de vocês? (ferreirA aPud fiocruz-ce, 2019d).

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

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

somos AfetAdos pelAs pAixões, mAs podemos ser AfetAdos pelAs 
pAixões que nos imobilizAm. ou A gente pode se permitir ser 



43AfetAdos pelAs Paixões alegres, que nos AlimentAm A seguir em 
frente (aPud fiocruz-ce, 2019d).

Outro aspecto importante do diálogo entre a sistematização de experiências 
e outras abordagens participativas de pesquisa tem a ver com a perspectiva 
de refletir para contribuir com a transformação da realidade. Desse modo, 
as diversas abordagens de pesquisa-ação — assim como a pesquisa partici-
pante sistematizada por Carlos Rodrigues Brandão e a Investigação-ativa-
-participativa proposta pelo colombiano Fals Borda — foram foco de refle-
xões no tempo-escola do Curso. Essas duas últimas abordagens são criações 
sul-americanas e colocam em seus princípios e propostas claramente uma 
perspectiva decolonial. 

Para Brandão e Streck (2006), a pesquisa participante é uma abordagem 
que necessita ser entendida como um repertório múltiplo de experiências 
de criação coletiva de conhecimentos que bebe em muitas abordagens: 

umA múltiplA teiA de e entre pessoAs que, Ao invés de estAbele-
cer hierArquiAs de Acordo com pAdrões consAgrAdos de ideiAs 
preconcebidAs sobre o conhecimento e seu vAlor, As envolvA em 
um mesmo Amplo exercício de construir sAberes A pArtir dA ideiA 
tão simples e tão esquecidA de que quAlquer ser humAno é, em 
si mesmo e por si mesmo, umA fonte originAl e insubstituível de 
sAber (brAndão; strecK, 2006, p. 12-13).

Baseada no diálogo entre o saber científico e o popular, essa abordagem 
propõe-se produzir um conhecimento que possibilite, por um lado, a trans-
formação da realidade sobre a qual se propõe atuar e dos sujeitos implica-
dos no processo. Como abordagem interativa e participativa, traz fortemen-
te a perspectiva pedagógica com enfoque de transformação social, aponta 
para um trabalho coletivo no qual os/as pesquisadores/as são partícipes da 
experiência. Desse modo, propõe o rompimento da ideia de sujeito-objeto 
para a concepção de sujeito-sujeito. Ademais, contextualiza a dimensão his-
tórica da experiência, estruturas, processos, organizações e sujeitos sociais, 
possibilitando ações de reivindicação e mudança na realidade (BRANDÃO; 
BORGES, 2007).  

Rahman e Borda (1988) também bebe das fontes da Educação Popular: em 
Freire, Brandão e outros para estruturar a proposta da Investigação-ativa-
-participativa que se aproxima da pesquisa participante. Ele defende que a 
investigação se une à ação objetivando a transformação da realidade de pes-
soas vivendo em situação de invisibilização. Ainda,  defende a pesquisa como 
expressão de ação social e como contribuição do pesquisador ou pesquisado-
ra para uma práxis popular coletiva. Nesse sentido, o pesquisador ou pesqui-
sadora precisa se inserir nas lutas coletivas das comunidades o que, segundo 
ele, pressupõe o diálogo de saberes, o respeito às diferenças, a escuta e o reco-
nhecimento das diferentes vozes. Em suas formulações, considera o pesqui-
sador ou pesquisadora como líder orgânico — e nesse aspecto dialoga com a 



44 categoria gramsciana de intelectual orgânico ao defender que 

Agentes externos deberíAn estAblecer con el pueblo unA relAci-
ón horizontAl — unA relAción verdAderAmente diAlógicA sin pre-
sunción de tener unA “concienciA AvAnzAdA” —,  involucrArse en 
lAs luchAs populAres Y estAr  dispuestos A modificAr lAs propiAs 
concepciones  ideológicAs mediAnte unA interAcción con  esAs lu-
chAs; Además, tAles líderes orgánicos  deberíAn estAr dispuestos 
A rendir cuentAs A  los grupos de bAse en formAs genuinAmente  
democráticAs Y pArticipAtivAs (rAhmAn; bordA, 1988). 

Assim, temos pesquisa como ferramenta, caminho, para a transformação 
social. Para isso, propõe âncora em três categorias: transparência, transfor-
mação e o fortalecimento da democracia. 

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

A rebeldiA de ousAr dizer que nós somos incompletos. mAs é 
nA consciênciA desse inAcAbAmento que A gente vAi encontrAr 
essA forçA pArA trAnsformAr A reAlidAde. A gente se fAz com os 
outros e se fAz cAminhAndo. A consciênciA dAs incompletudes, 
o reconhecimento dos suJeitos populAres como educAdores/As: 
forçA motriz cApAz de promover Ação solidáriA entre os diver-
sos Atores e Atrizes despertAndo A potênciA de ser-no-mundo, 
como suJeitos que se fAzem com os outros (dAntAs aPud  
fiocruz-ce, 2019d).

Desse modo, a sistematização de experiências em diálogo com essas várias 



45perspectivas no Curso apontou para escuta e reconhecimento de diversas 
vozes ― das mulheres, dos povos originários, dos trabalhadores do campo, 
dos/as jovens, das pescadoras ― e, sem destruir essas singularidades, cons-
truir pontes para a ideia de reencantamento que fortaleça a autonomia dos 
sujeitos/as/es (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019d).

Retomando os diversos momentos propostos por Jara Holliday para a siste-
matização de experiências, pudemos identificar interfaces com outras abor-
dagens, fosse na sistematização das experiências escolhidas, fosse na cons-
trução dos TCCs. Um exemplo disso é o processo de recuperação do vivido: 
alguns TCCs trouxeram técnicas de narrativas autobiográficas como forma 
de fazer essa recuperação. 

Sobre as narrativas autobiográficas, referenciamos Josso (2007) e Mota 
(2016), que apontam as narrativas como potência formativa e de produção 
de autonomia, ao propiciar que os sujeitos se coloquem como atores prota-
gonistas no percurso de reflexão e reorientação de sua prática: 

o trAbAlho de pesquisA A pArtir dA nArrAção dAs históriAs 
de vidA ou, melhor dizendo, de históriAs centrAdAs nA formA-
ção, efetuAdo nA perspectivA de evidenciAr e questionAr As 
herAnçAs, A continuidAde e A rupturA, os proJetos de vidA, os 
múltiplos recursos ligAdos às Aquisições de experiênciA etc., 
esse trAbAlho de reflexão A pArtir dA nArrAtivA dA formAção 
de si (pensAndo, sensibilizAndo-se, imAginAndo, emocionAndo-se, 
ApreciAndo, AmAndo) permite estAbelecer A medidA dAs mutAções 
sociAis e culturAis nAs vidAs singulAres e relAcioná-lAs com A 
evolução dos contextos de vidA profissionAl e sociAl. As sub-
JetividAdes exprimidAs são confrontAdAs à suA frequente inAde-
quAção A umA compreensão liberAdorA de criAtividAde em nossos 
contextos em mutAção. o trAbAlho sobre essA subJetividAde 
singulAr e plurAl tornA-se umA dAs prioridAdes dA formAção em 
gerAl e do trAbAlho de nArrAção dAs históriAs de vidA em pArti-
culAr (Josso, 2007, p. 414-415).

A importância dessas narrativas está também em revelar as subjetividades 
e potências criativas dos sujeitos que viveram a experiência (JOSSO, 2007):

esse desnudAmento poético dAs históriAs vividAs no percurso 
do curso, contAdA e recriAdA por intermédio dA nArrAtivA Au-
tobiográficA, AlimentA meu imAginário, meus cAmpos de criAção, 
pois me colocou um olhAr investigAtivo e Atento pArA As coisAs 
que AcontecerAm e por AlgumA rAzão pAssArAm despercebidAs, 
momentos que não fAziAm muito sentido no cAlor dos encontros 
(soAres, 2020, p. 43).



46 com A pesquisA nArrAtivA AutobiográficA, com o uso dA pAlAvrA-
-gerAdorA dos círculos de cultura de pAulo freire, descobri 
A relAção intrínsecA com nossA AncestrAlidAde AfricAnA, com A 
figurA sociAl e culturAl dos griot, essA essênciA comum à áfricA 
AncestrAl nA quAl eu tenho me dedicAdo há Alguns Anos A estu-
dAr e pesquisAr: isso foi me colocAndo em umA intimidAde boA, 
confortável e instigAnte, no AndAr dAs escritAs do trAbAlho e 
com um deseJo e AprofundAr As ideiAs e relAções de que fui me 
dAndo contA. em meio A isso, fui percebendo conexões interes-
sAntes entre As nArrAtivAs AutobiográficAs, A cenopoesiA e As 
áfricAs presentes em mim e no brAsil (régis, 2020, p. 15). 

Uma das técnicas de narrativas autobiográficas trabalhadas foi o ateliê au-
tobiográfico. Delory-Momberger (2006) fala sobre essa técnica e suas possi-
bilidades de reconstruir uma história projetiva do sujeito inscrevendo-a em 
uma dinâmica prospectiva que une passado, presente e futuro e pode fazer 
emergir seu projeto pessoal. Também emerge na experiência a inclusão do 
cuidado na vivência, como se pode depreender do trecho que se segue.

A reAlizAção do Ateliê Autobiográfico se deu AtrAvés de um 
momento de cuidAdo, utilizAndo-se dA terApiA dos sons com As 
tAçAs tibetAnAs e instrumentos dA culturA indígenA, permitindo 
Assim entrAr em um profundo relAxAmento pArA A construção 
do primeiro momento chAmAdo de visuAlizAção criAtivA, onde foi 
possível fAzer A recuperAção dA memóriA de todo percurso dAs 
etApAs do curso A pArtir de pAlAvrAs gerAdorAs que sinteti-
zAvAm cAdA etApA vivenciAdA, ligAdAs à temáticA escolhidA pArA 
A AbordAgem do temA desse trAbAlho de conclusão do curso 
(pAz, 2020, p. 16).

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



47o Ateliê Autobiográfico normAlmente é um pouco diferente, isso 
Aqui é umA AdAptAção, porque no Ateliê eu vou pArtilhAr um mAte-
riAl de finAlizAção que deve recuperAr A memóriA e Aí se produz 
umA nArrAtivA, elA é grAvAdA e trAnscritA. neste cAso, A gente 
está usAndo A memóriA construídA nA uAi como elemento desen-
cAdeAdor, desde o texto à visuAlizAção (As fotos, os mApAs), e o 
relAto dA semAnA vAi ser nosso elemento desencAdeAdor pArA, 
A pArtir dele, tirAr pAlAvrAs gerAdorAs e depois construir suA 
reflexão sobre As seguintes questões: 1- quAis são os Aprendi-
zAdos que eu tiro A pArtir dos temAs discutidos? 2- o que eu tiro 
de AprendizAdos metodológicos? 3- que elementos problemAtizA-
dores eu identifico nA construção? 4- que lAcunAs eu identifico 
no processo? (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019A).

1.3  SENTIDOS, DIMENSÕES E REFLEXÕES QUE EMERGEM DAS 
EXPERIÊNCIAS PRODUZIDAS NO CURSO  

Debruçar-nos sobre as experiências desse percurso nos permite desvelar 
aprendizados.  Em diálogo com a proposição de Jara Holliday, talvez possa-
mos considerá-las pontos de chegada. 

Podemos ousar dizer que essa foi uma potente experiência de construção 
coletiva de conhecimento em que educandos/as, educadores/as, Coorde-
nação e atores e atrizes dos territórios se constituíram sujeitos/sujeitas/
sujeites do processo e produziram essa escrita coletiva, plural, diversa, poli-
fônica que se fez sob a perspectiva popular. Aqui citamos Dantas (2020), que 
referencia a perspectiva popular à possibilidade de ter 

[...] Atores e Atrizes dos movimentos populAres como protAgo-
nistAs de Ações  de trAnsformAção às situAções-limite dA suA 
reAlidAde, nA perspectivA dA  emAncipAção; de um populAr que 
se tece nA buscA de superAção dA consciênciA ingênuA rumo Ao 
inédito viável: como inAcAbAmento, formAção permAnente que 
se constitui em determinAdos princípios e se orientA por umA 
éticA que buscA A  JustiçA, A solidAriedAde nAs relAções e nAs 
políticAs, trAzendo A tensão permAnente  entre Ação políticA e 
o fortAlecimento dos espAços orgAnizAtivos que AnimAm A lutA 
populAr em suA mediAção com A esferA institucionAl (dAntAs, 
2020, p. 22).

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

[...] é fundamental viver os processos ― e ter a consciência de 
que, do ponto de vistA dos movimentos e orgAnizAções sociAis 
e populAres, não nos pArece mAis o suficiente só vivê-los: é 



48 preciso A intrepidez, A corAgem e A determinAção (no dizer de 
verinhA dAntAs, A perseverAnçA!) de Aprender com eles e de 
compArtilhAr As AprendizAgens com outros grupos sociAis e 
populAres. esse é, certAmente, mAis um AprendizAdo (cAstro 
aPud fiocruz-ce, 2019A).

Parece-nos ter sido esse um importante exercício de todo o coletivo: ir além 
do imposto pelas normas acadêmicas, pelas exigências institucionais e to-
mar para si a tarefa de sistematizar o processo. 

Ao ter A possibilidAde de nos debruçAr sobre os processos 
vividos [...], não sozinhA mAs em coletivo, pode-se com certe-
zA AfirmAr Já A vivênciA de um inédito viável! não porque seJA 
inédito nem por que não seJA viável fAzer o que foi feito, mAs 
pelo lugAr dAdo à sistematização de exPeriências no proces-
so de construção e vivênciA desse curso ― e pela prioridade 
dAdA, em meio A todAs As urgênciAs, A essA AtividAde, a desPei-
to de! nA nossA compreensão, estAbelecer pArâmetros como 
esse ― e não apenas para o outro (os educandos e educandas, 
no cAso, que têm como tArefA sistemAtizAr experiênciAs como 
um dos obJetivos pedAgógicos do curso), mAs pArA si mesmo (A 
própria coordenação) ― nos dá conta de que o que se está a 
viver é um inédito viável por tudo quAnto conhecemos de ques-
tões que se interpõem entre o vivido e A reflexão críticA sobre 
esse vivido nA vidA dos movimentos e dAs orgAnizAções sociAis e 
populAres (cAstro aPud fiocruz-ce, 2019A).

Nesse sentido, o conhecimento construído se produziu a partir da reflexão 
sobre a vida e o cotidiano, incluindo os saberes de cada um e de cada uma. 
Trazer o vivido para o espaço da reflexão pareceu-nos um aspecto funda-
mental. A compreensão, já expressa em Paulo Freire (2002), de considerar 
o saber-de-experiência-feito como categoria fundante da construção do co-
nhecimento se materializou na proposição da sistematização de experiên-
cias como algo intrínseco à própria existência, não se apartando dela e se 
forjando e construindo como patrimônio humano de saberes (CASTRO apud 
FIOCRUZ-CE, 2019a). Partir das experiências possibilita lançar luzes sobre 
os processos, compreender seus sujeitos, seus desafios e os porquês destes, 
além de vislumbrar possibilidades coletivas de superação nas quais todos 
podem contribuir:

A gente vAi olhAr pArA A experiênciA e, pArtir do sAber de cAdA 
um/A, é fundAmentAl um sAber que fAçA sentido pArA A vidA dAs 
pessoAs. vocês trouxerAm muito isso, quAndo fAlAm do que 
As pessoAs sAbiAm. todAs As experiênciAs trouxerAm coisAs 
bem concretAs do cotidiAno dAs pessoAs. pArA dAí pArtir pArA 



49outros horizontes. nA experiênciA dAs mulheres pescAdorAs, 
elAs queriAm encontrAr umA formA de sAir dAquelA situAção. A 
experiênciA dA águA trouxe A questão do reAproveitAmento, e 
de dAr respostA A umA situAção cotidiAnA concretA. me chAmou 
Atenção A feirA ecológicA: não é espAço só de feirA: comer-
ciAlizA, compArtilhA culturA cAmponesA, fAz interAção entre 
quem consome e produz ― e, pra chegar a isso, tem elementos 
profundos de orgAnizAção, desde A produção, modo de vidA, Até 
encontros, reuniões, escolhA de que tipo de produtos produ-
zir, que ArtesAnAto fAzer. isso potenciAlizA A orgAnizAção entre 
feirAntes, mulheres, enfim. A experiênciA dA águA trouxe A 
questão do reAproveitAmento, e de dAr respostA A umA situAção 
cotidiana concreta.   a questão indígena traz a resistência ― e 
seJA Ao poder hegemônico ou Ao cApitAl, desvelA Aquilo que Até 
então estAvA velAdo, Aquilo que estAvA escondido, dos grAndes 
empreendimentos que vão tirAndo os indígenAs, os quilombolAs. 
se não há resistênciA, não se consegue enxergAr isso! (pulgA 
aPud fiocruz-ce, 2019c).

Fazer sentido nos remete a outra reflexão: o que seriam experiências signifi-
cativas?  Qual sua importância nesse percurso? Elas, então, nos

possibilitAm AcessAr A potênciA dos suJeitos! produzem sAber! 
suA comunicAção pode se dAr dAs mAis vAriAdAs formAs! produ-
zem novos significAdos! nelAs, os frAcAssos, não só os suces-
sos, são importAntes como foco de um olhAr Atento! se dão, 
não rAro, em meio A pressões! promovem empAtiA! precisAm do 
encontro pArA Acontecer! possibilitAm intercâmbios de experi-
ênciA humAnA! olhAr pArA elAs contribui pArA desvelAr o que 
estAvA velAdo! são orientAdAs por princípios — e é importAnte 
sAber quAis são eles! processos de sistematização de exPeri-
ência, nos pArece, está em consonânciA com os estágios e/ou A 
própria vivência de processos coletivos ― pois é sobre o vivi-
do, ou sobre As exPeriências significativas, que esses processos 
se estruturAm (cAstro aPud fiocruz-ce, 2019A)!

Dessas reflexões, outras vão sendo desveladas. Nas produções da ciência 
pautada na visão cartesiana, costuma-se considerar especialmente aquilo 
que foi exitoso. Em um percurso ancorado nos princípios pedagógicos da 
Educação Popular, pudemos olhar para o processo e problematizá-lo, vis-
lumbrar as contradições — e, a partir delas, considerando-as situações-li-
mite, buscar os inéditos viáveis. Frente aos desafios de alguns em materia-
lizar a escrita formal, surgem as possibilidades criativas de produzi-la em 
outras linguagens; ao corte do financiamento público às possibilidades co-
letivas e solidárias de manter os encontros, de constituir parcerias locais. As 



50 situações-limites vão, portanto, se colocando não como barreiras intranspo-
níveis mas como desafios à superação, considerando os inacabamentos e in-
completudes como possibilidades de composições e complementariedades. 

Além disso, na perspectiva da sistematização das experiências, as reflexões 
sobre processos que tiveram dificuldades de se implementar possibilita a 
construção de lições ou de aprendizados metodológicos, políticos, sociais, 
relacionais que estiveram imbricados na realização de determinado tipo de 
experiência e que podem oferecer elementos para outras situações simila-
res que possam ocorrer em outros processos. Contribui para romper com 
as dicotomias entre certo e errado, bem e mal, que produzem sempre julga-
mentos e culpados/as ao invés de produzir reflexões, olhar crítico, aprendi-
zados, saberes, conhecimentos, sonhos e potencializar a implicação e trans-
formação das realidades e das relações numa perspectiva humanizadora, 
acolhedora, promotora de vida, justiça e democracia.

 Ao considerar a importância dos sujeitos/as/es, emergiu um aspecto que 
diz respeito à autoralidade dos sujeitos populares: 

[...] quAndo fAlAmos de sistematização de exPeriência, A gente vAi 
pArA umA outrA perspectivA dA relAção, não de suJeito-obJeto, 
mAs de suJeito-suJeito. não estou fAlAndo contrA A AcAdemiA, 
Até porque todo Ator é produtor de conhecimento. quAndo há 
ApropriAção dA experiênciA, muitAs vezes virA publicAção que 
não trAnsformA nAdA. lembrei dos mestres e mestrAs do JuA-
zeiro, muitA gente foi lá e nAdA mudou, eles forAm morrendo. 
estou levAntAndo essAs questões Aqui porque dentro dA siste-
matização [de experiênciAs] há outrA perspectivA: eu construo 
porque tenho identificAção, elA diAlogA com o que eu Acredito 
e com meu ser que está no mundo tAmbém. pArtilhAndo sonhos 
Juntos. e queriA terminAr A fAlA pArA A gente refletir sobre 
isso. o que A comunidAde vAi gAnhAr com isso? o que vAi ficAr 
lá? (soAres aPud fiocruz-ce, 2019c).

Considerar essa questão se expressa no desejo desses atores e atrizes em 
participar da sistematização de experiências:  A gente passa a se perceber lá 
dentro, a gente revive o que viveu com ela ― então é importante colocar a nossa 
marca na sistematização, pra gente se envolver (CASTRO apud FIOCRUZ-CE, 
2019a). Pode-se ousar inferir que esses sujeitos/as/es se permitiram reco-
nhecerem-se potentes na sistematização do conhecimento produzido e se 
efetivam como autores/as legítimos/as dessa produção, constituindo em sua 
rebeldia as possibilidades de decolonializar a produção de conhecimento.

A riqueza desse percurso também se revela na multiplicidade de linguagens 
que emergem dessa produção. As experiências sistematizadas, ao protago-
nizarem o processo, trazem seus potenciais de arte, de cuidado, de comuni-
cação como possibilidades de construção coletiva de conhecimento: 



51[...] no processo de orientAção dA iAne, foi que A gente foi no 
mst no frei humberto prA conversAr, cheio de gente dAndo 
ideiA prA elA do progrAmA de rádio. e de como esse processo de 
construir, quAndo A gente viu, tinhA umA rádio nA própriA comu-
nidAde. às vezes A experiênciA está do lAdo dA gente e A gente 
não vê. só pArtilhAr como eu Aprendi nesse processo, que tem 
que ser presenciAl, de tutoriA, e como isso nA devolutivA pode 
gerAr umA outrA pesquisA (cArneiro aPud fiocruz-ce, 
2019e).

Revelam-se, assim, as possibilidades de produzir conhecimento com o ser 
inteiro. Aqui referenciamos Dantas (2019, p. 96), que nos provoca a pensar 
na ruptura com o significado hegemônico de aprender e considerar a inte-
gralidade do ser humano e incluir dimensões como a arte, o afeto, a espiri-
tualidade e o próprio corpo singular e imanente, como potência criativa e 
expressão da sensibilidade:

[...] boA pArte dos militAntes é muito melhor nA orAlidAde do que 
nA escritA. então A gente tem que procurAr mecAnismos pArA 
equilibrAr isso. A gente tAmbém trAbAlhA com outros sentidos: 
o cheiro (um sentido muito importAnte), os sAbores. há Até umA 
ecologia dos sabores ― que bom que fomos presenteados hoje 
com A feira da reforma agrária. tudo isso é conhecimento! A 
academia é muito pobre nesse sentido ― é apenas a escrita. e 
quAntos sentidos A gente negA, nisso? (cArneiro aPud fio-
cruz-ce, 2019c).

Em diálogo com Faundez e Freire (1985; 2001), ressaltamos os corpos cons-
cientes que se rebelam da condição de objetos, se reconhecem sujeitos, se 
reconstroem na práxis e se movem criticamente no mundo. Corpos que fa-
lam, escrevem, que lutam, que vivem, que se compõem em coletivos, em ci-
randas de ensinar e aprender.

cirandê, cirandá

nessa roda eu também quero entrar

cirandê, cirandá

Par e Passo nos teus braços rodar

tu me ensinas que eu te ensino

o caminho no caminho

com tuas Pernas minhas Pernas andam mais 
(soAres aPud fiocruz-ce, 2019d)!

Por fim, nesse percurso, pudemos desvelar a possibilidade de construção do 
conhecimento tendo a solidariedade, a cooperação e a convivialidade como 
princípios, aproximando esse percurso das ideias da Alegremia, construção 



52 coletiva que “se enriquece con sentipensares que fluyen de distintas fuen-
tes, para darnos entusiasmos para abordar problemas y dificultades con 
imaginación creativa” (GOMEZ; MONSALVO, 2020, p. 259) e do Bem Viver:

el pArAdigmA emergente del sumAq KAwsAY desde lA sAbiduríA 
AncestrAl de los pueblos indígenAs, que nos guíA hAciA unA 
trAnsformAción civilizAtoriA pArA lA humAnidAd, superAndo lA 
mercAntilizAción cApitAlistA de lA vidA Y de los seres humAnos 
que son trAtAdos indignAmente como residuos o como mercAn-
cíA; proponemos el vivir bien como horizonte pArA el AmAnecer 
de nuestros pueblos leJos de lA noche neoliberAl; donde el 
respeto A lA pAchAmAmA, A lA espirituAlidAd AncestrAl propiA 
de cAdA pueblo, Junto A lA JusticiA sociAl donde todos vAYAmos 
Juntos Y nAdie se quede Atrás (hinoJosA, 2020, p. 233).

Em síntese: 

o movimento da Poesia

é alegria do conviver!
o movimento da Poesia:
alegremia do bem viver!
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É

não esPere que eu te esPere

na esPerança de esPerar

minha rima só tem força

com o verbo esPerançar (...)

não se Perca na esPerança

de simPlesmente esPerar

a esPera Pela esPera

não Promove o transmutar

transformação só se alinha

com o desejo de mudar

mudança só é Possível

na ginga do esPerançar (...)
(régis; soAres)

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

Sobre isso a educadora Fátima Maciel se pronuncia no Tempo Escola

[...] AindA se AchA que educAção populAr é coisA de excluído, 
porque As pessoAs não compreenderAm que os processos de 
educAção têm que se trAnsformAr em festA. educAção populAr 
é Atitude cotidiAnA! (mAciel Apud fiocruz-ce, 2019d).

Estamos diante de uma experiência que precisa ser partilhada, socializada, pois o 



60 poder transformador, artístico, político e educativo das experiências fomentadas, 
fortalecidas e narradas por meio da Educação Popular, da dialogicidade e das prá-
ticas de cuidado no processo de produção e construção do saber nesse Curso foram 
potentes e quebram o paradigma de uma educação eurocêntrica e bancária, nos 
apresentando uma perspectiva de processos educativos emancipatórios, amoro-
sos, libertários e alegrêmicos. Ao referendar a categoria Alegremia, reportamo-nos 
à proposição de Gómes e Monsalvo (2020), que a compreendem como sabedoria 
popular. Em uma tradução literal, seria: “alegria que circula no sangue”. Para es-
tes autores, constitui-se uma ideia-força construída coletivamente que nos ajuda 
a despertar a criatividade e reencontrar o sentido de pertença à vida, rompendo 
com a perspectiva consumista e nos provocando a despertar a consciência sobre as 
reais necessidade vitais indispensáveis para o cuidar da vida e nos energizar para 
o esperançar. 

2.1 EDUCAÇÃO POPULAR E O APRENDIZADO EM SUAS MÚLTIPLAS 
DIMENSÕES. 

...a brisa sussurrou no meu ouvido:
“vai, mulher, e ouça o teu grito. ele te libertará!”

muros labirintosos  caíram

calabouços foram invadidos de sol

meu Porão floresceu em margaridas

sou arribaçã em revoada!                                                  
(oliveirA, 2018, p. 25-26)

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



61[...] proponemos el vivir bien como horizonte pArA el AmAnecer 
de nuestros pueblos leJos de lA noche neoliberAl; donde el 
respeto A lA pAchAmAmA, A lA espirituAlidAd AncestrAl propiA 
de cAdA pueblo, Junto A lA JusticiA sociAl donde todos vAYAmos 
Juntos Y nAdie se quede Atrás, seA posible; que nAdie muerA de 
hAmbre , de sed o por violenciA, sino que tengAmos lA AbundAn-
ciA distribuidA JustA Y dignAmente pArA lAs comunidAdes humAnAs 
en equilibrio con lA pAchAmAmA (hinoJosA, 2020, p. 232).

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

eu Acho que As históriAs plurAis e os convívios fAzem com que […]  
o centro hoJe está nA relAção! então eu Acho que o movimento 
sociAl, ele está reinventAndo espAços [...] eu Aprendi hoJe com vo-
cês: que o centro dA educAção populAr hoJe, o centro dA vidA dA 
educAção populAr são os relAcionAmentos! A gente Aprende nos 
relAcionAmentos (linhAres Apud fiocruz-ce, 2019d)!

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

ângelA diz que o centro dA educAção populAr são os relA-
cionAmentos. isto comungA com Aquilo que fAlávAmos sobre As 
AprendizAgens pelA interAção. queremos dizer que os relAcio-
nAmentos estão pArA A educAção como As AprendizAgens estão 
pArA A interAção e o pensAr-Agir em rede. quem sAbe, por Aí, o 
curso não se torne peso nem sAcrifício pArA ninguém, mAs Ação 
estrAtégicA prenhe de criAtividAde, levezA e AlegriA que po-
tenciAlizA e quAlificA AindA mAis nossAs práticAs cotidiAnAs nos 
territórios de AtuAção (limA Apud fiocruz-ce, 2019A)!

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

[...] estAr nA rodA é estAr conectAdo. todAs As vezes que A 
gente desconectA, A gente puxA um negócio desses porque isso 



62 é o início de tudo. e é importAnte que A gente observe A fAci-
lidAde que A gente tem de se dispersAr. às vezes A dispersão 
não é negAtivA, mAs é um desvio. por isso que precisAmos focAr 
em determinAdAs coisAs e tempos porque somos universos de 
relações ― a ângela dizia isso ontem: a gente é um ser feito 
de relações. mAs pArA ter relAções é preciso fAzer escolhAs, 
porque A gente não se relAcionA Ao mesmo tempo com tudo. 
quem vai chegando vai entrando na roda ― que nunca é fixa, 
está sempre se reconfigurAndo. e tudo é motivo de AprendizA-
gem (limA aPud fiocruz-ce, 2019d)!

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

a troca ― eu ouvi isso em todos os grupos! não vamos re-
duzir A complexidAde dessA trocA! essA trocA, nem esse nome 
entre-lugar, sustentA essA coisA que eu vi hoJe Aqui! não é um 
entre-lugar só! não é um não-lugAr, como Alguns dizem! não é 
um lugAr institucional! é que o centro são os relAcionAmentos! 
os trânsitos dAs migrAções! os diálogos (linhAres aPud 
fiocruz-ce, 2019d)!

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



63Educação Popular não existe hierarquia entre o conhecimento popular e acadêmi-
co: o que existe são os saberes diversos que cada pessoa traz consigo a partir de 
seu repertório de vida, ou seja, “neste lugar de encontro, não há ignorantes abso-
lutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais” 
(FREIRE, 2021, p. 112). Saberes novos, diferentes em ato de simplicidade diante 
da possibilidade de construir, promover coletivamente um novo saber, fomentado 
pela primazia e a magia do encontro humano.   

A abordagem pedagógica da Educação Popular em sua multidimensionalidade pro-
piciou o reconhecimento e inclusão ao processo de aprendizado e de produção de 
conhecimentos de elementos como a criatividade, a alegria — e isso como possibi-
lidade de produção de inéditos-viáveis na superação de situações-limite, a exemplo 
do que apontaram Gómes e Monsalvo (2020):

essAs dimensões diAlogAm com A perspectivA dA educAção popu-
lAr que reconhece A potênciA e A criAtividAde dos suJeitos como 
suJeitos cApAzes de construírem e trAnsformArem A reAlidAde. 
verinha lembra que podemos estar em roda com alegria ― eu 
diriA, com outrAs pAlAvrAs, que podemos estAr nA rodA dA vidA 
com AlegriA! e elA nos fAz o convite: “e como A gente tem nes-
sA rodA um povo que é pAlhAço, o pAlhAço lembrA A gente dA 
AlegriA – então AgorA A gente soltA umA risAdA! essA risAdA ‘tá 
frAcA – vAmos soltAr essA risAdA mAis forte!” nessA interAção 
com o outro, nesse movimento de integrAção tAmbém, de estAr 
Juntos, de construir Juntos, podemos cultivAr esse sentimento dA 
alegria ― é fundamental que possamos estar na roda da vida e 
AprendAmos A lidAr com As circunstânciAs, com As nossAs experi-
ênciAs individuAis e coletivAs, de umA formA Alegre, como um ser 
brincAnte, sem dAr solidez, sem dAr umA concretude no sentido 
de compreender que nAdA é fixo, que A vidA é fluxo, está sempre 
em movimento (teixeirA aPud fiocruz-ce, 2019A).

O riso tem sido um aliado importante no cenário político e social da história. Desde 
o bobo da corte aos satíricos, fanfarrões, bufões e palhaços, o riso se propaga como 
rebeldia, de corpo em ato, em resposta às opressões. Essa tradução satírica, por 
vezes sarcástica, insolente e irreverente permeia os espaços populares como con-
dição humana de renovação, superação, instigante e provocativa no sentido crítico 
da dor, da pobreza, exclusão, promovendo inquietudes em seu caráter ambivalente,  
numa fusão de júbilo e ridicularização (BAKHTIN, 2010).

Outra questão importante diz respeito à superação da fragmentação nos processos 
de ensino-aprendizagem. Linhares problematizou sobre a visão disciplinar hege-
monicamente presente nos processos formativos acadêmicos e da importância das 
instituições de ensino assumirem compromisso com a sociedade:

quAndo A universidAde foi citAdA Aqui, todAs As vezes, é quAndo 



64 elA fAz umA intervenção sociAl! não tem nenhumA citAção Aqui, 
que eu ouvi hoje ― eu fiz a escuta o dia todo! ―, nenhuma vez a 
pessoA diz que Aprendeu nAquelA disciplinA, sentAdA lá! nenhumA! 
quAndo elA fAz umA intervenção sociAl é quAndo elA reAlizA. nin-
guém diz que Aprendeu numA disciplinA nA universidAde: é quAndo 
faz uma intervenção que ela realiza esse lugar de relação ― e 
que é muito rico (linhAres aPud fiocruz-ce, 2019d).

Aqui trazemos Freire para dialogar com Ângela Linhares. Sua fala no tempo-escola 
nos provoca a pensar sobre os saberes que se produzem nas comunidades, nas prá-
ticas populares que, muitas vezes, não são reconhecidos, valorizados pelas estrutu-
ras de poder. Freire e Faundez (1985, p. 30) vão levantar justamente essa questão 
ao trazer que, “na medida em que as massas não detêm o saber que o intelectual 
possui, elas não detêm o poder. E esse desprezo pelo saber popular afasta o intelec-
tual das massas”.  Ao relatar sua percepção sobre as experiências e aprendizados 
fora das universidades, Linhares nos instiga a pensar sobre a potência dos saberes 
populares — e destes serem considerados nos espaços acadêmicos para a constru-
ção e fomento do conhecimento. Isso nos remete a outro trecho de Freire e Faun-
dez (1985), em que eles abordam a virtude da educadora e educador em assumir a 
ingenuidade para poder superá-la: 

A Assunção dA ingenuidAde do outro implicA tAmbém A Assunção 
de suA criticidAde. no cAso dAs mAssAs populAres, elAs não são 
ApenAs ingênuAs. pelo contrário, são críticAs tAmbém e suA criti-
cidAde está nA rAiz de suA convivênciA com A drAmAticidAde de suA 
cotidiAnidAde. o que ocorre, às vezes, é que As mAssAs populAres 
oprimidAs, por n rAzões, ficAm Ao nível dA sensibilidAde do fAto, 
deixAndo de AlcAnçAr A rAzão de ser que explicA mAis rigorosA-
mente o fAto. não será com A purA superposição de umA explicA-
ção teóricA estrAnhA A elAs que resolveremos este problemA do 
conhecimento (freire; fAundez, 1985, p. 31).

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

tinhA esquecido que dá prA perceber o encurtAmento do espA-
ço, desse fosso que sepArA os sAberes, As experiênciAs AcAdêmi-
cAs e dos movimentos sociAis; esse fosso que sepArA os cAmpos 
de conhecimento — de reunir A vigilânciA com A convivênciA 
com o semiárido, A ecologiA com educAção populAr, com sAúde; 
esse encurtAmento, essA AproximAção entre linguAgens, sAbe-
res, pensAres, foi muito importAnte tAmbém, que foi um AvAnço 



65grAnde dA gente conseguir AproximAr isso sem sofrimento.  A 
gente fez isso com cuidado — isso foi um dAdo importAnte. que-
ro tAmbém dizer dA AlegriA de poder estAr Junto desse grupo: 
é muitA responsAbilidAde, muito cuidado, muitA vontAde de fAzer 
As coisAs dA melhor formA Até o fim! fAzendo A nossA pArte, o 
nosso tcc Aqui (limA aPud fiocruz-ce, 2019c).

Oportunizar o encontro dos diferentes para promover a soma de conhecimentos 
onde um aprende com o outro e a outra nos faz lembrar um dito guineense: “O 
conhecimento sem sabedoria é como água em areia”. O diálogo entre os saberes di-
ferentes pode promover a transformação. Aqui também referenciamos a Educação 
Popular como espaço onde todos e todas envolvidos nos processos pedagógicos, ao 
se reconhecerem aprendentes, se permitem dialogar em suas diferenças:

os professores não são iguAis Aos Alunos por n rAzões, entre 
elAs porque A diferençA entre eles os fAz ser como estão sendo. 
se fossem iguAis, um se converteriA no outro. o diálogo tem 
significAção precisAmente não ApenAs com suA identidAde, mAs A 
defendem e Assim crescem um com outro. diálogo, por isso mes-
mo, não nivelA, não reduz um Ao outro. nem é favor que um fAz 
Ao outro. nem é tática manhosa, envolvente, um usA pArA con-
fundir o outro. implicA, Ao contrário, um respeito fundAmentAl 
dos suJeitos nele engAJAdos, que o AutoritArismo rompe ou não 
permite que se constituA. Assim tAmbém A licenciosidAde, de formA 
diferente, mAs iguAlmente preJudiciAl (freire, 1992, p. 60).    

Portanto reconhecer nossas diferenças, não implica nos diminuirmos diante do ou-
tro e, sim, somar por meio do diálogo os diferentes conhecimentos que detemos. 
Reconhecer o outro e a outra com seus saberes, reconhecê-los/as, contribui para 
romper com o autoritarismo que invisibiliza, fragmenta e divide nossos saberes, 
reconhecidos ou não. Sobre isso um educando comenta no tempo-escola: 

A gente tem refletido [...] JustAmente esse ponto do diálogo. 
porque quando a gente vê, é a partir de um olhar ― e se a gen-
te quiser que todo mundo tenhA o mesmo olhAr, não há diálogo 
(fernAndes aPud fiocruz-ce, 2019d).

Ancorados/as no diálogo, a trajetória se fez intensa e plural. O olhar de cada pessoa 
foi complementando e criando o discurso da coletividade, ajudando a perceber a 
individualidade dentro da pluralidade. Cada um e cada uma em sua individuali-
dade e sabedoria trouxeram para a roda o seu mundo, permitindo ampliar nossa 
visão de mundo. 

Nesse caminhar, parece-nos importante trazer para esse concerto dialógico duas 
questões importantes referenciadas por Freire (2021) em relação aos processos 
de aprender: o aprendizado e a consciência que se materializam também no corpo. 



66 Pensar a dimensão do corpo é pensar na subversão dos sentidos. O corpo é ato 
político. E sendo político — compreendendo-o num contexto social de constante 
negação —, ele está impregnado de movimento e resistência num ritmo de ma-
nifestação/intenção/relação que responde em ato, mesmo sendo silenciado. Con-
siderando o vivido nesta experiência, a Educação Popular trouxe para a roda uma 
reflexão sobre o aprendizado de que este não se faz apenas pela via da mente, ma-
terializando-se nos corpos que falam, que ocupam, que resistem, que insistem em 
ser em meio às opressões.

Esses corpos conscientes em relação, como referenciou Freire (2021), puderam 
reconhecer seu lugar político e se reorganizar para desorganizar o imposto — e 
considerando a multidimensionalidade do aprender, ousaram por meio da criati-
vidade, do riso, da improvisação, da arte, subverter o instituído e produzir inéditos 
viáveis para transformação da realidade como sujeitos históricos que se permitem 
beber da água poética que transforma opressão em vida plena. A Educação Popular 
dialógica faz florescer a autonomia, a liberdade e a consciência: 

eu sou um AndArilho de mossoró! boA noite, bom diA! beber 
águA, beber águA do sAber, o sAber dA culturA, o sAber dA 
diversidAde, prA que sAber beber águA do sAber do conhecimen-
to? beber águA, beber águA! é preciso conhecer os sAberes, os 
sAberes que fAzem As plAntAs florescer! (silvA aPud fiocru-
z-ce, 2019b).

2.2 CONSCIÊNCIA, COLETIVIDADE E SUPERAÇÃO DA OPRESSÃO — 
ESPERANÇAR COMO INÉDITO VIÁVEL

Ao longo da história imprimimos, a partir das relações sociais que estabelecemos, 
nosso movimento, individual ou coletivo, da reprodução social presente nessas re-
lações. Seja pela fome, pobreza, exclusão, desigualdade, ou pela riqueza, oportuni-
dades e privilégios, esse paradoxo se reflete com relações de poder, que produzem 
e reproduzem situações de opressão.

Para Marx (2005), o sistema capitalista produz mecanismos competitivos e exclu-
dentes — e só a partir da consciência de classe e de outros mecanismos coletivos 
é que se torna possível o ato revolucionário de mudança e transformação desse 
processo profundamente desigual.

A sistematização da experiência do Curso de Especialização/Aperfeiçoamento em 
Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Se-
miárido, promovido pela Fiocruz-CE, possibilitou uma tessitura de conhecimentos 
múltiplos que seguiram o seu movimento para a produção de outros conhecimen-
tos rumo ao inédito viável do esperançar.

Essa sistematização de experiência que se produz a partir de cada encontro vivido evi-
dencia a Educação Popular como potência coletiva com suas abordagens propiciadoras 
de reflexão crítica e amorosidade, fortalecendo a resistência e a organização popular.



67O experienciar da turma e seus sujeitos/as/es, educadores/as/es revelou protago-
nismos territoriais de movimento de transformação histórica em dimensões pes-
soal e coletiva. Sobre esse movimento libertário da Educação Popular nos proces-
sos coletivos, Ray Lima refere:

A educAção populAr não é um momento Anterior à tomAdA de 
consciênciA, Após o quAl se pAssAriA à Ação consciente. A edu-
cAção populAr é um processo permAnente de teorizAção sobre 
A práticA ligAdo, indissoluvelmente, Ao processo orgAnizAtivo 
dAs clAsses populAres (limA aPud fiocruz-ce, 2019d).

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

A educAção populAr será PoPular nA medidA em que, efetivA e 
prAticAmente, seJA umA ArmA que permitA às clAsses populAres 
Assumir, orgAnizAdAmente, com lucidez e pAixão, seu pApel de 
suJeitos Ativos nA construção dA históriA. A educAção popu-
lAr [como diz brAndão] irrompe como um movimento primeiro 
de renovAção e, depois, de revolução do sAber e de trAnsfor-
mAção do mundo pelo poder de um sAber populAr (limA aPud 
fiocruz-ce, 2019d)!

Movida pela paixão, a luta tomou forma nas discussões, experiências e narrativas 
vividas nos encontros, onde, embora mergulhados em cenários opressores, exclu-
dentes, desiguais e ameaçadores, as mordaças se transfiguravam em voz ativa re-
produzida nos territórios, num movimento vivo e criativo. No contexto do Curso 
foi possível abrir espaço para caminhos de pesquisa emancipatória, democrática, 
equânime, horizontal e respeitosa dos saberes presentes nos territórios, possibili-
tando um girar constante rumo às transformações.

A possibilidade de olharmos para um mesmo território, uma mesma experiência e 
enxergamos diferenças nos colocou no movimento de respeito e entendimento dos 
saberes individuais de cada sujeitos/as/es, possibilitando o encontro com nossos 
desejos de mudanças e a reflexão sobre as situações de opressão, de modo a am-
pliar o universo, transmutar o estagnado, a arbitrariedade e a submissão:

[...] encontros de vontAdes e deseJos de mudAnçAs. os verbos 
criAm cArne nAs veredAs do singulAr. suJeitos AgorA reunidos 
Após tAntAs AndAnçAs. é A chAnce de Aprender A ser nA fAlA 
do outro. o conteúdo por ser simples é o bem precioso (Jos-
berto aPud fiocruz-ce, 2019b).



68 As opressões vividas no cotidiano, encontraram um lugar de destaque nos círculos 
de cultura, nos quais partindo das palavras geradoras chegamos às situações-limi-
tes, gerando problematização e abrindo os caminhos para uma ação interventiva 
no social. A dialogicidade e a problematização vivenciadas nos círculos de cultura 
ajudaram-nos a fazer os movimentos de transformação do que era ferida e dor, em 
uma marca do existir, da resistência. Uma cicatriz que vira adorno:

[...] todos os sofrimentos dAs ApArecidAs, dAs mAriAs, eles 
seJAm trAnsformAdos como o forAm os seus umbigos, AtrAvés 
do cuidado. que seJAm trAnsformAdos em Adornos! que A gente 
não se revitimize! porque nAscer/morrer fAz pArte dA nAturezA 
humAnA. quAntAs vezes eu Já nAsci? quAntAs vezes eu Já morri? 
eu estou Aqui, velhA, mAs vivA. isso não significA que A gente 
não esteJA colAborAndo com As estruturAs do nosso tempo. e 
com isso, vamos nos abraçar de novo ― e vambora! (maciel 
aPud fiocruz-ce, 2019d).

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

Em meados de 2019 o Curso enfrentou momentos de dificuldades, impostos por uma 
conjuntura política excludente, opressora e reacionária, resultando no corte dos re-
cursos voltados à continuidade do processo. Isto afetou a tramitação dos encontros 
presenciais. Essas medidas, que caracterizam uma engrenagem opressora, levaram-
-nos a reflexões necessárias sobre o modo de atuação dos/as educandos/as/es e 
educadores/as, em sua maioria militantes dos movimentos sociais e populares. 

Sobre isso, Ray Lima problematiza, lembrando que diante da dureza a qual esta-
mos lançados na rotina da militância, existe a necessidade de manter a ternura 
entre os/as que lutam, estando atentos/as para não nos deixar enrijecer:

Ao mesmo tempo, veJo que AindA há muitA durezA nos nossos 
movimentos, nA nossA lutA. e o Amor não diminui A potênciA dAs 
nossAs lutAs! e nA lutA contrA A exclusão, não excluir tAmbém. 
como, no mundo-lâminA, não se deixAr ferir, nem ferir ninguém? 
isso é um desAfio imenso prA pessoAs que nos trAnsformAm em 
militantes da guerra, do ódio ― e a gente ter cuidado pra que 
nossA militânciA não nos trAnsforme nisso, sem perder A ternu-
rA (limA aPud fiocruz-ce, 2019d).

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



69das como alimentação, passagens, limpeza e organização. Esse movimento refletiu 
o desejo de resistir às investidas de um governo disposto a desestruturar políticas 
inclusivas e promotoras de equidade em saúde e desvelou a solidariedade como 
princípio orientador de um processo de construção coletiva de inéditos viáveis para 
que o Curso pudesse se efetivar plenamente:

[...] não há o diálogo verdAdeiro se não há nos suJeitos um 
pensAr verdAdeiro. pensAr crítico. pensAr que, não AceitAndo A 
dicotomiA mundo-homens, reconhece entre eles umA inquebrAn-
tável solidAriedAde (freire, 2021, p. 114).

O Curso, que já vinha imbuído de protagonismo em seu processo, impulsionou essa 
coletividade solidária, também como perspectiva cuidadora de si, dos outros e do 
mundo, intensificando e fortalecendo os elos entre os/as envolvidos/as, numa co-
nexão generosa de esperançamento. 

A proposição esperançadora se materializa, portanto, como ação de transformação.

é preciso esPerançar! [...] é preciso esPerançar! e A gente 
esPerança porque A gente se move! “não vou esperAr nA purA 
esperA”, Já disse freire, “porque o tempo de purA esperA é um 
tempo de espera vã”. nesse verbo tem ação ― e essa ação é 
coletivA (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d)!

A experiência do Curso revela, portanto, caminhos criativos de superação da opres-
são, entendendo esse processo na perspectiva de Freire, de que “o importante, 
por isto mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em 
que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo — não mais 
opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se” (FREIRE, 2021, p. 60).

Outra categoria da Educação Popular que emerge das vivências do tempo-escola é 
a rebeldia — e sobre isso Vera Dantas nos diz:

porque pAulo freire fAlAvA de rebeldiA, de ser suJeito dA his-
tóriA, mesmo quAndo As condições nos oprimem. Aí quero Abrir 
A rodA prA escutAr vocês, seJA quem Já está nA rodA, seJA quem 
entrou hoJe, o que gostAriA de colocAr (dAntAs aPud fio-
cruz-ce, 2019b).

A reflexão sobre a rebeldia como condição inerente à superação das condições de 
opressão nos remete à discussão sobre o protagonismo dos atores e atrizes en-
volvidos/as nesse percurso — e nos permite lançar novos questionamentos: em 
que medida esse processo contribuiu para a produção de novos conhecimentos, de 
novos saberes, referenciando uma concepção de ciência que se coloque a serviço 
do enfrentamento das iniquidades e da opressão? Na Pedagogia do Oprimido Freire 
nos dá o caminho possível, referenciando o exercício de uma práxis libertadora:



70 A práxis, porém, é reflexão e Ação dos homens sobre o mun-
do pArA trAnsformá-lo. sem elA é impossível A superAção dA 
contrAdição opressor-oprimidos. destA formA, estA superAção 
exige A inserção críticA dos oprimidos nA reAlidAde opresso-
rA, com que, obJetivAndo-A, simultAneAmente AtuAm sobre elA 
(freire, 2021, p. 52-53).

Durante o Encontro Regional do Sertão Central, a esperança é apontada como cami-
nho viável de superação da opressão:

o que dá sentido à educAção é A esPerança! A esPerança é o 
AindA não: Aquilo que AindA não é! mAs pode vir A ser! então elA 
é eminentemente um Ato político! em políticA, sigo grAmsci: nós 
temos que ter lAdo! o que é professor? é Aquele que profes-
sA! professAr é dizer Aquilo que AcreditA! é denunciAr o ve-
lho e AnunciAr o novo, pelo que tem de bom! nós todos somos 
educAdores! A educAção está muito mAis vivA forA dA escolA 
do que dentro! clAro que precisAmos de umA culturA sistemA-
tizAdA, prA colocAr A ciênciA A serviço dA humAnidAde. brecht 
fAlAvA que A ciênciA de nAdA vAle se não for prA AliviAr A misériA 
humAnA (souzA aPud fiocruz-ce, 2019b).

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

Ao longo dA históriA, A gente nuncA viu o opressor se tornAr 
oprimido ― e se viu, é sob um comando de um outro opressor. 
no filme, o personagem se espiritualizou ― e fico muito inquie-
tA porque Aquele grupo de pessoAs que fAziA os nAtivos, eles 
conseguirAm Acolher ele pArA o povo, oportunizArAm A ele me-
lhorAr, A se trAnsformAr. e isso é A nossA reAlidAde (nonAtA 
aPud fiocruz-ce, 2019d).

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



71légios do primeiro em detrimento do segundo. 

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

A liberdAde/libertAção que ApontA pArA que A educAção popu-
lAr reAlmente precisA se constituir ferrAmentA, cAminho, que 
AJude As pessoAs A se libertArem dAs condições de opressão 
(dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019c).

Ou ainda nas palavras da educanda Juliana da Guia:

isso tem A ver com A gente, de lutAr pelA nossA terrA, nossA 
origem, A mãe nAturezA. A coletividAde tAmbém: elA nos fortA-
lece. e estar aqui é muito importante ― essa troca no curso 
está sendo riquíssimA (guiA aPud fiocruz-ce, 2019d)!

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

esse momento me fez lembrAr que AlgumAs pessoAs vivem den-
tro de um conforto que chegA A ser desumano e alienante. no 
sentido de que nos distAnciAmos dos outros e não considerA-
mos A dor do outro, no cAmpo e nA cidAde. há um processo de 
Adoecimento Ao se depArAr cotidiAnAmente com A morte. A gente 
precisA pArAr e repensAr o que é ser humano (fAlcão aPud 
fiocruz-ce, 2019d).

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

fomos, durAnte muito tempo, embAlAdos com A históriA de que 
somos pArte à terrA, pAssAndo A pensAr que elA é umA coisA e 
nós, outrA: A terrA e A humAnidAde. eu não percebo que existA 
Algo que não seJA nAturezA. tudo é nAturezA. o cosmos é nA-
turezA. tudo em que eu consigo pensAr é nAturezA (KrenAK, 
2019, p. 6).

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



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

que coisA  estrAnhA,  brincAr  de  mAtAr  índio,  de  mAtAr  gen-
te.  fico A  pensAr, mergulhAdo no Abismo de umA profundA per-
plexidAde, espAntAdo diAnte dA perversidAde intolerável desses 
moços desgentificAndo-se, no Ambiente em que decrescerAm em 
lugAr de crescer. penso em  suAs  cAsAs,  em  suA  clAsse  so-
ciAl,  em  suA  vizinhAnçA,  em  suA  escolA. penso, entre outrAs 
coisAs, no testemunho que lhes derAm de pensAr e de como 
pensAr. A posição do pobre, do mendigo, do negro, dA mulher, 
do cAmponês, do operário, do índio neste pensAr. [...]  o  AcAtA-
mento  Ao  outro,  o  respeito  Ao  mAis  frAco,  A  reverênciA à 
vidA não só humAnA mAs vegetAl e AnimAl, o cuidAdo com As coi-
sAs, o gosto dA  bonitezA, A  vAlorAção dos  sentimentos,  tudo  
isso  reduzido  A  nenhumA  ou  quAse nenhumA importânciA. [...] 
não creio nA AmorosidAde entre mulheres e homens, entre os 
seres humAnos, se não nos tornAmos cApAzes de AmAr o mundo. 
não é possível refAzer este pAís, democrAtizá-lo, humAnizá-lo, 
torná-lo sério, com Adolescentes brincAndo de mAtAr  gente, 
ofendendo A vidA, destruindo o sonho, inviAbilizAndo o Amor. 
se A educAção sozinhA não trAnsformA A reAlidAde, sem elA 
tAmpouco A sociedAde mudA. se A nossA opção é progressistA, 
se estAmos A fAvor dA vidA e não dA morte, dA equidAde e não 
dA inJustiçA, do direito e não do Arbítrio, dA convivênciA com 
o diferente e não de suA negAção, não temos outros cAminhos 
senão viver plenAmente A nossA opção. encArná-lA, diminuindo 
Assim A distânciA entre o que fizemos e o que fAzemos. desres-
peitAndo os frAcos, engAnAndo os incAutos, ofendendo A vidA, 
explorAndo os outros, discriminAndo o índio, o negro, A mulher 
não estArei AJudAndo meus filhos A ser sérios, Justos e Amoro-
sos dA vidA e dos outros (freire, 2000, p. 31-32).

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

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

                                                                                                        

Ray Lima 

 VeRa Lúcia de azeVedo dantas               

roda livre
QUE AO NASCER JÁ SE MOVE

PARA LIBERTAR-SE DE SI MESMA:

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

conhecimento!
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P
abre tua roda, ciranda.

agita essa roda, ciranda.
gira sem medo, ciranda.

cirandas da vida estão semPre a girar.
vida quer vida, não Pode Parar

(rAY limA Apud dAntAs, 2020).

rotegidos pela liberdade desafiante da “alma encantadora das 
ruas”, como diria João do Rio, muito à vontade estamos nes-
ta roda a circular saberes e alegrias, olhares, aprendizagens, 
sentimentos de mundo e arte, sonhações, leituras, problema-
tizações sob o chão de práticas de mundos possíveis, experi-
mentadas e comprovadas sua viabilidade. 

Esta é a espiral de um movimento iniciado com as articulações 
para construção do Curso Educação Popular e Promoção de 
Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido do qual 
se fez esse longo percurso — que segue com o debruçar-se de 
vários pontos de uma rede que teima em continuar a apren-
der.... Uma roda que se desloca e se multiplica em vários pon-
tos constituintes de uma rede-roda aberta capaz de produzir e 
viver os conhecimentos, afinal somos o conversar que nos faz 
viver... Ousamos brincar por diante de viver pelo refletir a expe-
riência da experiência, uma metaexperiência, quando já expe-
rienciamos outros voos livres, dando giros em torno uns/umas 
dos/as outros/as em busca de saber mais, ser mais.

“A roda é o fluxo da história”, espaço de democratização das 
relações, de cura, de reinvenção do ser individual e comu-
nitário, onde se aprende a linguagear, onde o vivido, ao ser 
problematizado e refletido, se desdobra em possibilidades 
de novos viveres — e, justo aí, a vida se apresenta como um 



78 entrelaçamento, uma urdidura permanente entre pares e diferentes, um processo 
antigo e inédito: viável. 

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

cAdA vez mAis AumentA em mim A crençA no espAço cênico sem 
bArreirAs, que só encontrAmos em rodAs e semicírculos. nesse 
espAço, reinA A coletividAde e respirAmos, olhAmos e percebe-
mos uns Aos outros. é triste, frio e sem impActo quAndo vemos 
As mAnifestAções populAres — que são ritos trAdicionAis — 
engAiolAdAs em espAços fechAdos, com Acesso restrito e sem 
A cumplicidAde dos gestos, gestus, olhAres entre os presen-
tes que se trAnsformAm ApenAs em contemplAdores e não mAis 
cúmplices e pArte dA mAnifestAção. piorA muito mAis quAndo o 
que se ApresentA é populAr, universAl e público. não cAbemos 
nesses espAços de representAções e não de mAnifestAções. 
eles têm ritos progrAmAdos, mArcAdos por um roteiro duro e 
frio, cAlculável e sepArAtistA, não permitindo que os olhAres 
se cruzem, se encontrem, se mAnifestem, se reAlizem. A rodA, o 
círculo, o semicírculo AindA são As mAiores invenções do nosso 
povo e neles nos expressAmos e deixAmos o outro se expressAr 
num verdAdeiro encontro, onde o espetáculo não é umA pArte 
mAs, sim, o todo. vivA A rodA que nos fAz rodAr Juntos (sAn-
tos, Junio, 2021)!

Aqui o desafio foi colocarmos na roda diferentes vozes, reflexões, cantos, gestos, 
imagens e percepções do vivido, tendo a palavra, os escritos, como meio de expres-
são e interação e a Arte e produção de conhecimento como ideia geradora. Os textos 
são sujeitos que exercem ação mútua ou interagentes do diálogo, onde as ideias vão 
fluindo espontaneamente nesta roda livre, dando sentido à conversa e trazendo à 
tona as contribuições da cenopoesia como dimensão importante tanto na feitura e 
realização como no processo das aprendizagens e de produção de conhecimento 
no contexto do Curso.

Os textos desgarrados de suas estruturas de origem, feito fragmentos de estrelas 
que formam outros astros, assumem aqui novas funções e se movimentam no tem-
po-espaço da roda que lhes fazem ganhar novos sentidos, contribuindo da mesma 
maneira para que outros com os quais interagem também se reconfigurem e se re-
fundem a partir desta teia de relações. Podemos até dizer que, de fato, temos aqui 
textos personificados ou, de outro modo, pessoas que aqui se encontram por meio 
deles, de suas vozes re-con-textualizadas para conversar e reviver de outra forma 



79um tempo vivido em comum alhures. Um encontro, cuja motivação não é uma festa 
de aniversário, um festival de cerveja, uma súcia qualquer, mas a celebração de 
uma Feira do Soma Sempre8 de aprendizagens mútuas e conhecimentos produzi-
dos coletivamente, agora reconhecidos como valiosa experiência humana. 

Arranjos e conexões entre planetas, universos, constelações de linguagens, sabe-
res, pessoas, mundos... são caminhos de chegar a reconfigurações do já existente 
e/ou à urdidura de impossíveis realizáveis, criação de novos mundos. Os mundos 
são construções que fazemos por meio de linguagens. Ao nos relacionarmos, in-
teragirmos uns com os outros a partir de diferentes vontades, intencionalidades, 
sonhações, utopias, necessidades existenciais — e eles nascem, renascem e se rein-
ventam, assim como a vida, o cosmos.

Este é um círculo dentro de outro maior por onde circularam temas que relacio-
nam a arte a caminhos e estratégias de produção do conhecimento, mormente a 
cenopoesia como termo-conceito-prática referida por muitos e muitas durante e 
após o processo. Dito isto, só nos resta viver este momento precioso. Enfim, a roda 
vai se abrindo naturalmente.

sAirmos às ruAs pArA conversAr,
vem dA necessidAde surgidA

de pArtilhAr o viver e pensAr A vidA,
poetizAndo os Jeitos de Aprender e ensinAr.

Assim Já pedimos suA licençA 
pArA umA conversA destemidA, 
prosA embelezAdA pelA Arte

dA AlegriA de viver A poesiA dA vidA.

3.1  EM SEU PRIMEIRO GIRO, A RODA NOS IMPULSIONA PARA A DIMENSÃO 
DO PERCEBIDO E DESTACADO DO VIVIDO

Ângela Linhares (apud FIOCRUZ-CE, 2019c), no tempo-escola referencia a arte 
como o espaço de educabilidade do humano e também das relações!

Como relação, “permeia, transcende, trazendo as pessoas, mobilizando-as a imer-
gir no processo pedagógico despertando forças, desejos, paixões alegres no dizer 
de Baruch de Spinosa” (apud FIOCRUZ-CE, 2019a). Ainda como relação, parece 
transcender expectativas e se reafirmar como processo de aprendizado que “não 
se constrói somente na mente, mas também perpassa pelo corpo como um todo” 
(SOARES, 2020, p. 17).  Desse modo, como expressão de um ser inteiro pareceu-
-nos permitir a emergência de “saberes e conhecimentos nos educandos e edu-
candas, em um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, permitindo, 
assim, a recriação e construção de novos repertórios humanos surgidos e criados 
a partir do encontro” (SOARES, 2020, p. 13). Nessa perspectiva, dialogamos com 
Mayana Dantas (2020), que referencia as aprendizagens com o corpo todo como 
possibilidade de produção de autonomia, tendo a arte como cartilagem que arti-
cula saberes-de-experiência-feitos ou repertórios humanos — com afetos, cuidado, 

8 A Feira do 
Soma Sempre 

é uma vivência 
de construção 
compartilhada 
idealizada por 

Lima (2009) 
que funciona 
como espaço 
de rede-roda 

aberta à escuta, 
ao cuidado 
e se volta à 

produção do 
comum, à 

autogestão, 
tendo sido 
vivenciada 

em diversos 
momentos 

do Curso. Na 
proposição 

do cenopoeta, 
“saber se 

soma sempre, 
circulante, 

compartilhado, 
democratizado, 

difundido, 
enriquecido, 

experimentado, 
atualizado e 
utilizado em 
melhoria da 

vida coletiva 
por todos”.



80 expressividade e criatividade. Aprendizagens que se fazem em relação. 

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

Eduardo Oliveira Miranda (2019) afirma que o território é formado por pessoas e 
são elas que dão sentido, sabor, cheiro e vida ao lugar. E trazendo a figura do corpo 
e da interação entre eles, Soares (2020) lembra que o encontro desses territórios-
-corpo se manifesta na produção do inédito viável da arte de viver.

Essa construção do conhecimento que se faz com o ser inteiro vai segundo, Soares 
(2020), produzindo transformações que se operam no campo do sensível, em relação 
com os saberes da arte e dá sentido às várias possibilidades de ação enquanto artista 
— e, no mundo das relações, lhe possibilitam conjugar, na luta, o verbo esperançar.

A experiência também nos remete à arte e a cultura como dimensões do sensível 
e a como fazem a diferença na concepção e nas práticas educativas. Nesse sentido, 
referenda a arte no âmbito do fazer educativo como culto à utopia e leva à compre-
ensão de que a educação, sozinha, como técnica, como ciência, talvez não tenha a 
força que possui quando se mistura e dialoga com a arte, com as manifestações 
culturais das gentes (LIMA apud FIOCRUZ-CE, 2019a). Como trouxe Soares (2020) 
em seu trabalho de conclusão do Curso: “arte que surge do encontro, das relações 
entre pessoas, do que se constrói nas entrelinhas de uma conversa, de um diálogo 
despretensioso, porém vivo em essência humana [...] como forma de ver, agir e re-
fletir o mundo desejado” (SOARES, 2020, p. 8).

Nessa construção, a arte desponta como um valor, “como dimensão expressiva e 
integradora a desvelar em suas múltiplas linguagens, as juventudes desses territó-
rios suas potencialidades, protagonismos como também suas exclusões, iniquida-
des e invisibilidades” (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Outro questionamento surgido diz respeito à própria concepção de ciência e seu papel 
na produção do saber. Sobre isso, comentava Marcelo Firpo Porto no tempo-escola: 

[...] é necessário pensAr que A ciênciA não é A únicA formA de 
sAber. A Arte, A relAção AmorosA entre As pessoAs tAmbém é 
formA de produzir conhecimento. considerAr essAs questões 
implicA A construção de políticAs A pArtir de encontros inter-
disciplinAres e interculturAis em torno dA sAúde, com A incor-
porAção de múltiplos sAberes, linguAgens e nArrAtivAs Além dAs 
científicAs, como As ArtísticAs poético-musicAis e populAres, 
cenopoética ― que são algumas formas de sentir/pensar desse 
processo (porto aPud fiocruz-ce, 2019d).



81Sobre os questionamentos de Firpo Porto, dialogamos com Fals Borda (1999) que 
traz para o campo da pesquisa em seu construto sobre a investigação-ação partici-
pativa a perspectiva de sentirpensar na qual os sujeitos partícipes de processos de 
pesquisa possam ser considerados seres “sentipensantes”, e que seus olhares singu-
lares sobre a vida em comum deveriam ser levados em conta no contexto coletivo. 
Com essa perspectiva, Fals Borda aponta para a integração no percurso da produ-
ção de conhecimento, entre os sentires, os experenciados pelos diversos sujeitos/
as/es em seus compromissos políticos com as lutas populares para a superação das 
desigualdades e invisibilidades. 

Desse modo, nos desafiávamos a discutir a relação da intuição com a ciência acadê-
mica; da arte à ciência; do ritual verdadeiro aos ritos de consumo; da competição à 
cooperação; da cultura do interesse coletivo ao interesse individualista consumis-
ta. Enfim, nos questionávamos: como desenvolver capacidades de criar e construir 
saídas frente a processos de aprendizagens e produção de conhecimentos neocolo-
nialistas? Como construir essas capacidades dentro dos processos não fragmentá-
rios que dão seguimento à interminável viagem do ser aprendente?

que fAzes tu de tuAs crençAs, 
de ti, de tuA Arte? 
de tuA ciênciA? 
com quAnto Amor se fAz? 
o que te sustentA mAis? 
o sopro em cores do universo? 
os bens mAteriAis

(limA; figueiredo aPud fiocruz, 2019)

Na experiência foi possível visibilizar a reflexão trazida por Ângela Linhares no 
tempo-escola sobre a arte como conhecimento. A cenopoesia se revelou como po-
tência de produção de diálogos articulando outras linguagens como dimensão 
agregadora, sensibilizadora e expressiva potencializando a arte como conhecimen-
to (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Em síntese, podemos dizer que a dimensão artística presente ao longo do Curso de 
Especialização cumpriu uma função potente rompendo com a visão de arte como 
entretenimento. Nas palavras de Regis (2020, p. 27), 

fAzendo com que os conteúdos se tornAssem poéticos, teAtrAis, 
dAnçAntes e pulsAntes em nossAs mentes, corpos e corAções. 
A ludicidAde e A simbologiA propiciArAm criAções e problemAti-
zAções incríveis Ao longo dAs unidAdes de AprendizAgem. com 
A Arte foi possível criAr e problemAtizAr os diversos temAs e 
Assuntos A serem Aprendidos nesse processo de AprendizAgem.

E aí falamos de arte, não a reduzindo à condição de instrumento ou ferramenta 
para atenuar a dureza dos processos de produção do conhecimento, o que já se-
ria muito importante, mas nos reportamos à arte como alimento, nutriente básico 



82 essencial à existência humana que, se falta, definhamos como uma planta definha 
sem água e húmus, perdendo força e/ou o sentido da vida: 

quAndo morre o poetA,
o homem morre Junto,
perde substânciA A criAção,
de seu encAnto A vidA  AbdicA.

quAndo morre um poetA,
o mundo ficA mAl, reduz-se Ao cApitAl,
Ao prAgmAtismo e poder incontido

do ser violento, AvArento, bAnAl.

quAndo morre o poetA,
A nAturezA ficA, mAs o homem embrutece,
AmiúdA-se, deixA escApAr suA mAior  dimensão —
A poesiA — e reinAr A ferA (seu outro AnimAl).

sem poesiA: homem é Ave de AsAs cortAdAs;
chão sem húmus, cão sem fAro, fonte sem águA;
e ferido nA AlmA vAgA infAme, sem lume, rumo;
Atrás de ser sem ver, sentir, nem sAber o que é.
(limA, 2018)

Por fim Soares nos lembra da 

necessidAde de construirmos nossAs própriAs formAs AmorosAs 
de produzir e fAzer Arte comprometidA, politizAdA e trAnscen-
dente que não vê o outro somente como espectAdor, mAs como 
Agente trAnsformAdor e trAnsformAdo pelA cenA que se cons-
trói Junto, A pArtir deste encontro humAno de iguAis (soA-
res, 2020, p. 14).

é coexistindo, interAgindo, que A vidA flui. 
tudo se renovA nA poesiA! 
(limA, 2018)

3.2  CENOPOESIA  - LINGUAGEM DO LINGUAGEAR

a revolução é linguageira

a Prisão e a libertação humanas são construções da linguagem.
cenoPoesia neles!

(vitor pordeus)

Em um percurso pedagógico atravessado pela arte, algumas abordagens emergem 



83dos materiais produzidos na sistematização. Ray Lima em roteiro cenopoético pro-
duzido como reflexão do vivido, questionava: 

um giro pArA dentro AgorA se fAz necessário. um mergulho, 
umA espécie de sondAgem e prospecção no mAnAnciAl de nossAs 
sAbençAs, possibilidAdes do ser e potênciAs criAdorAs. quAntos 
diferentes estão invisibilizAdos, por ser descobertos, fossilizA-
dos dentro de nossos AbissAis, podendo emergir queirAmos ou 
não A quAlquer momento? o que está muito dentro, às vezes, 
pArece estrAnho A nós e quAse sempre deixAmos forA do Al-
cAnce de nossos linguAgeAres cotidiAnos, de nossos cuidAdos 
e Atenção. AfigurA-se como umA questão fundAmentAl por se 
trAtAr dA mAtériA-primA pArA tudo que somos ou deixAmos de 
ser nA relAção com o outro. o que AchAm? corAgem (limA, no 
prelo)!

No texto acima, Ray Lima introduz uma dimensão importante da cenopoesia no con-
texto do Curso como linguagem dialógica e suas possibilidades de desvelar os sujei-
tos/as/es em suas subjetividades. Ao mesmo tempo, segue problematizando a po-
tência dialógica da cenopoesia, considerando o contexto do Curso e seus territórios. 

então, como pôr em diálogo o AcAdêmico com o populAr, A Arte 
com A ciênciA? como ArticulAr o suJeito que vem do mst com o 
que vem de umA instituição públicA ou privAdA, trAvAdA pelo bu-
rocrAtismo institucionAl, e/ou dos serviços de sAúde presos Ao 
AssistenciAlismo e à cAmisA de forçA dA indústriA fArmAcêuticA? 
como estimulAr o linguAgeAr entre umA cAtAdorA de mArisco do 
litorAl com suAs sAbençAs primordiAis com umA enfermeirA que 
AtuA nos serviços de sAúde no cAriri? como pôr em diálogo um 
filósofo populAr com um intelectuAl AcAdêmico; umA Agente com 
um poetA; umA psicólogA com um pAlhAço e um Agrônomo; umA 
Jovem militAnte dA lutA de bAirro de fortAlezA com umA Jovem 
do semiárido que lutA pelo direito à terrA e à águA sAudáveis? 
que sínteses poderiAm surgir dessAs conversAções? que novAs 
estrAtégiAs de vidA, orgAnizAção comunitáriA, mudAnçAs rele-
vAntes e imprescindíveis são gerAdAs quAndo As pessoAs interA-
gem, Aprendem, se encontrAm (limA, no prelo)

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



84 referência a movimentos literários jovens de países como Argentina e Colômbia 
nos anos de 1990, como impulsionadores da cenopoesia nesses países. Os autores 
(idem) revelam que essa linguagem imprimiu uma espécie de “marca” em inter-
venções animadas pelas Cirandas da Vida — ação estratégica de educação popu-
lar no contexto da Secretaria Municipal de Saúde. Ao ser inserida em processos 
pedagógicos protagonizados pelas Cirandas da Vida, essa linguagem afirmou-se 
também no campo da Educação Popular em Saúde como possibilidade de proble-
matização, produção de saberes e tecnologias — e passaram a compor momentos 
de  planejamento e avaliação de ações da Secretaria Municipal de Saúde, aulas dos 
diversos processos formativos do Sistema Municipal de Saúde Escola e em eventos 
de articulação da Política Nacional de Saúde, propiciando o acolhimento  e a hu-
manização e contribuindo na complexa problematização do SUS. Nesse processo 
de inclusão da cenopoesia no campo da saúde, reconhecem sua potência na pro-
moção de diálogos entre os saberes artístico, científico e popular — e questionam 
o reconhecimento das linguagens da arte como práticas de saúde que também se 
constituiu uma proposição recorrente nesta experiência.

Uma das mais estratégicas e desafiadoras tarefas do Curso de Especialização e Aper-
feiçoamento em Educação Popular em Saúde e Promoção de Territórios Saudáveis na 
Convivência com o Semiárido, pensando cenopoeticamente, foi construir arranjos a 
partir das experiências de atores e seus movimentos, com suas narrativas singulares; 
fazer a liga entre instituições e histórias vindas de contextos, naturezas e origens tão 
diversas, tendo como dispositivo a energia criativa de cada um/a e os repertórios 
humanos dos diferentes atores-sujeitos envolvidos no processo.

Além dos arranjos, o contexto é fundamental nesta construção. É nele que efetiva-
mente o ato se faz ato democrático e aberto, onde o arranjo se enriquece na intera-
ção com os novos elementos e repertórios daqueles e daquelas que se encontram 
no território vivo. Não há outro caminho para a cenopoesia senão vivê-la em ato! 
Desta forma, viver o Curso foi a condição para que hoje estivéssemos refletindo e 
saboreando o que nos alimentou durante todo o percurso.   

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

Essa reflexão retoma a importância de princípios da Educação Popular, já discutidos 
nesse fascículo, como o diálogo e a problematização. Sobre isso, Ray Lima nos diz:



85A cenopoesiA não só problemAtizA As reAlidAdes e mundos exis-
tentes como AnunciA A pArtir do encontro entre linguAgens no-
vAs reAlidAdes possíveis. mundos e revoluções que nAscem do 
colorido dos diferentes olhAres, AprofundAdos e melhorAdos 
pelA interAção com o outro que AmpliAm, quAlificAm e potenciA-
lizAm o horizonte individuAl, coletivo, comunitário.  é certo que 
os processos históricos dAs cidAdes, dAs gentes, dA vidA se dão 
em formA de ciclos que se entrepõem dentro de um movimento 
contínuo, diverso e irrepetível. não há como impedi-los de con-
tinuAr suAs trAJetóriAs, mAs há como intervir pArA reconfigurá-
-los, modificAndo o modo de ser e Acontecer em nosso fAvor e 
dA vidA (limA, no prelo).

Como linguagem dialógica, a cenopoesia é:

[...] trAnscênicA e nAsceu dA necessidAde que A própriA Arte 
contemporâneA tem de diAlogAr e interAgir com inteligênciA, 
respeito e cuidAdo com As mAis diversAs formAs de linguAgens, 
com o outro; o que considerAmos umA cArênciA tAmbém humAnA. 
Aliás, podemos reconhecer que isto não vem de AgorA, senão 
de há muito tempo, emborA só mAis recentemente tenhAmos tido 
A percepção mAis clArA de que, Assim como um ser humAno, umA 
linguAgem ArtísticA, um conhecimento, umA formA de sAber etc., 
mesmo querendo eximir-se dessA condição, precisA dA interAção 
com outrAs pArA se fortAlecer e sustentAr-se (limA, no prelo).

Lima (2008) reafirma a característica agregadora da cenopoesia que se articula e 
interage com outras linguagens para construir algo como que um campo dialógico, 
sinérgico e harmônico que se ressignifica como linguagem única. 

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

           Essa dimensão relacional da cenopoesia, para Lima, 

[...] deve se constituir como relAção de AltA quAlidAde, onde os 
que se relAcionAm Aprendem mAis — porque se unem por cAusAs 
comuns, pelo deseJo de AprendizAgens e enriquecimento mútuo 
[...] e não por fAlso deseJo de consumo ou AindA umA vontAde 
A éticA de explorAção do outro. Aqui conhecimento se somA 
sempre e não pArA de circulAr nA rodA que girA pelA forçA do 
cuidAdo e cooperAção (2019). 
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que para mescla, dentro de um processo compartilhado de aprendizagens que nos 
permite perceber e discernir nesta fusão as singularidades de cada universo que 
se junta ao outro, respeitando suas diferenças para se enriquecer com ele, obser-
vando o que de mais significativo produzimos em cooperação. Em suma, enxergar a 
unidade do processo vivido por universos enriquecidos pela experiência da escuta, 
da observação, do cuidado, do exercício da fala, de aprender pela interação.

Desse modo, a cenopoesia no contexto dessa experiência, referenda a dimensão rela-
cional da arte e sua potência no sentido de promover relações com energia tratada, 
como afirma Ray Lima (2019). Este lembra que tratar energia é o esforço coletivo 
para produzir amorosidade em campos minados pela energia brutalizada do ódio e 
do desamor. Daí pode emergir a arte, o conhecimento, a cultura, a ciência, a criativi-
dade — tudo que retroalimenta o ser e o viver, ou seja, novas concepções de mundos:

AmAr em cAmpo minAdo...
nem o Amor é dAdo,
é lutA limpA pelA vidA.
o Amor não fere, lidA.
AmAr é umA práticA de cuidAdo 
(limA, 2019).

Neste contexto, o Curso aponta a cenopoesia como

[...] umA cArtilAgem que funcionA pArA que os ossos (do ofício) 
não bAtAm uns nos outros; A ideiA de que podemos fAlAr de coi-
sAs muito sériAs sem precisAr nos violentAr. então, é um modo 
de produção de conhecimento com cuidAdo que nos levA à curA 
e não Ao Adoecimento (rAY limA aPud fiocruz, 2019g). 

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

por muitAs vezes, quAndo estAvA sentAdo nA cAdeirA dA sAlA de 
AulA, essA forçA emergiA quAndo ouviA o tAmbor poeticAmente 
sendo tocAdo por rAY limA, seguido de seus poemAs que uniAm 
hArmoniosAmente A Arte dA pAlAvrA melódicA com As densAs 
colocAções e provocAções dAs professorAs e professores que 
trAziAm temAs duros, de nossos sofrimentos coletivos, dAs nos-
sAs dores, burocráticos, mAs necessários pArA o entendimento, 
compreensão e reflexões AcercA deste sistemA cApitAlistA, 
rAcistA, genocidA, xenofóbico, que mAtA A nAturezA, As terrAs 
indígenAs e quilombolAs, Assim como tem mAtAdo os próprios 
índios e os remAnescentes direto de quilombolAs, que AindA 
existem e resistem. A cenopoesiA, com A levezA dAs águAs do rio 
que correm em direção Ao mAr, trAziA tudo isso com cAnções, 



87poemAs, cenAs curtAs de textos teAtrAis, que me fAziAm dAnçAr 
bAnhAndo-me nessAs águAs AprAzíveis dos sAberes em plenA ges-
tAção, com grAciosidAde e sutilezA (soAres, 2020, p. 43).

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

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

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

A cenopoesia ao emergir dos diversos momentos pedagógicos desta experiência, 
traz com ela os repertórios humanos de educandos, educandas, educadores, edu-
cadoras e dos territórios, em sua diversidade humana e cultural. 

Lima, ao considerar esses territórios, defende a concepção de que a história do 
mundo único é uma falácia. E afirma:

existem muitos mundos ― e diversos! o que importa aqui é que 
liga vamos dar a esses mundos ― como um mundo se relacio-
nA com os outros. [...] reconhecer que não há um mundo, mAs 
mundos ― e pensar territórios é considerar que somos micro-
cosmos criAtivos! esse território que somos! Acho que crendo 
nisso é que podemos nos potenciAlizAr pArA fAzer As grAndes 
revoluções! os primeiros A nos invisibilizAr somos nós mesmos! 
ou por medo, ou por vergonhA, num pAís sem vergonhA em que, 
como AlertA A JornAlistA eliAne brum: “hoJe, As ditAdurAs não 
começAm com tAnques nAs ruAs, mAs com o estupro dA linguA-
gem” (limA  Apud fiocruz-ce, 2019d).   

Dantas e Lima (2021) reafirmam a linguagem cenopoética, na qual dialogam di-
versas linguagens, como possibilidade de refletir e problematizar a realidade com 
tempos e construções mais livres, autorreguladas pela própria ação-interação dos 
atores-sujeitos entre si, promovendo certo distanciamento nos termos de Brecht, 
em que é viável “historicizar” e “criticizar” a discussão. 



88 Também foi possível evidenciar o potencial comunicativo desses repertórios hu-
manos que se expressam de forma dialógica, relacional, nos processos vividos com 
cenopoesia:

como fenômeno de um universo AutocriAtivo (o micro universo 
corpo-ser humAno), A cenopoesiA se AlimentA do pulsAr dA vidA, 
dA dinâmicA e AlquimiA dAs relAções e interAções, do Autoes-
tudo, dA observAção AtentA, dAs percepções mútuAs dos ce-
nopoetAs que AportAm seus repertórios humAnos percebidos e 
destAcAdos pArA o linguAgeAr sem fim, mAs com A finAlidAde de 
produzir sínteses com energiA trAtAdA (suA mAtériA-primA), Afe-
to, cuidAdo e reflexão AmorosA sobre o estAr sendo nA relAção 
com o outro no/com seus mundos (limA, no prelo).

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

se somos cApAzes de criAr mundos singulAres A pArtir dos 
nossos repertórios humAnos e A pArtir deles, nos reconhecer 
e revelAr nossA humAnidAde no encontro com o outro, com A 
outrA, como nA experiênciA do curso, isso propiciou outrAs 
possibilidAdes de gerAr conhecimento? com que linguAgens e 
ArrAnJos demos sentido Ao que pensAmos e fizemos, “às imA-
gens-mundos que criAmos”? em que medidA nossos repertórios 
humAnos conseguirAm comunicAr esses mundos e os colocArAm 
em cooperAção e diálogo com outros pArA potenciAlizAção e 
enriquecimento mútuo? (limA, no prelo)

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

esse repertório humano que é revolucionário ― e que, quando 
reconhecido, é umA mudAnçA profundA nA vidA de cAdA um! é im-
portAnte o reconhecimento sistemático de nós por nós mesmos: 
A primeirA cArtogrAfiA é de nós por nós mesmos! muitAs vezes 
somos incapazes de promover nosso próprio autoestudo ― o 
que está nos mAtAndo, nos AfogAndo, o que tem de possibilidA-
de diAnte dos nossos olhos, e Até contribuir nA libertAção dos 
outros (limA aPud fiocruz-ce, 2019c)!

Nesse percurso, pudemos desinvisibilizar e visualizar o manancial de energias 



89criativas, experiências de vida, saberes e sonhações presentes no coletivo — e ao 
interagirmos, pudemos recriar e enriquecer a proposição inicial, atualizando-a, 
dando-lhe sentido novo sempre em diálogo, de acordo com as potências e necessi-
dades do conjunto de atores-sujeitos diretamente envolvidos.

Ainda sobre os repertórios humanos, comenta Lima no tempo-escola:

A mesmA lógicA está no modo como expressAmos o que Apren-
demos, A mAneirA como Agimos, A escolhA que fAzemos dAs 
linguAgens. é um exercício que pArece umA brincAdeirA, umA 
tArefA escolAr, mAs pode se tornAr umA linguAgem que podemos 
trabalhar com ela na vida cotidiana ― e o importante é com a 
potênciA que temos (os repertórios humAnos) nos Aperceber-
mos A potênciA que somos! diferente dA linguAgem do cotidiAno. 
porque se fAzemos umA cAntigA bebendo nA trAdição ibéricA, 
podemos enveredAr pArA Além do que Já sAbemos, por outrAs 
trilhAs, descobrindo novAs coisAs e nos redescobrindo nelAs, 
nos reconfigurAndo humAnAmente A pArtir delAs. então, mAis 
do que um exercício escolAr, de um curso, isso é mAtériA-primA 
do exercício dA vidA, é instrumento de trAnsformAção que nos 
serve pArA irmos trAbAlhAndo e enriquecendo nossos repertó-
rios humAnos! e esse repertório não pode ser engAvetAdo, mAs 
conservAdo em lugAr de fácil Acesso, são pArA sAcá-los quAn-
do deles precisArmos, quAndo A vidA Assim o exige (limA aPud 
fiocruz-ce, 2019d).

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

[...] A Arte como fonte de construção de sAber e os ArtistAs, 
com seus corpos trAnscendentes, como seres vivos portAdores 
de sAbedoriAs com seus repertórios humAnos. [...] o repertório 
que A pessoA vAi construindo durAnte o vivido, no meu cAso, As 
vivênciAs rAdicAis e AtrAvessAdorAs dA esPecialização (soA-
res, 2020, p. 17). 

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

neste sentido, A cenopoesiA se revelA muito potente porque é a 
vida em ato. A enunciAção do ser Ao estAr sendo. A cenopoesiA 
em seu criar-pensar-agir também se ocupa em dizer. dizer ― 
porque quAndo produzimos e não sAbemos dizer esse conheci-
mento, ele pode ir pArA um lugAr que não é o que gostAríAmos 
que fosse (limA aPud fiocruz-ce, 2019d).



90 3.2.2 AS LINGUAGENS CENOPOÉTICAS E OS DIVERSOS MODOS DE SER DA 
CENOPOESIA

de linguagens somos feitos. 
e, Por elas, desconstruídos;
reinventados ou destituídos 

da condição de sermos livres                                                       
(limA, 2016).

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

Os roteiros cenopoéticos são descritos por Landin (2010) Dantas (2015) e Cruz 
(2018) como uma sequência de poemas, músicas e falas que problematizam uma 
determinada temática. Ao problematizar o tema, promovem a implicação dos/as 
sujeitos/as/es, a reflexão coletiva e instigam-nos/as a envolver-se, compor a cena 
por meio de músicas, dança e outros movimentos. Ainda segundo esses/as auto-
res/as, mesmo com uma estrutura textual prévia, podem sofrer interferências do 
contexto, do público — e mesmo de cenopoetas, a depender do nível de partici-
pação destes/as no ato da atuação. Os/as cenopoetas, ao inserirem-se no espaço 
cênico, incorporam expressões e formas do seu próprio repertório humano que 
dialogam com o que se passa no contexto.

Sobre a estrutura básica dos roteiros, Lima (apud BRASIL, 2013), Dantas (2015) e 
Cruz (2018) apontam quatro momentos: anunciações, decursos, embates e congra-
çamento, que representam também os momentos do ato cenopoético. Desse modo, 
podemos dizer que as anunciações constituem o ritual de entrada do ato cenopo-
ético, uma espécie de “rito de celebração e de abertura” que sensibiliza, acolhe e 
chama a atenção para o que irá se passar durante o ato. Os decursos constituem o 
modo como a ação cenopoética se autorregula, por meio do discurso e das inter-
venções dos cenopoetas. 

A problematização no ato e roteiro cenopoéticos se concretiza nos embates, em 
que as tensões e conflitos gerados pelos discursos expressos em poemas, músicas 
e outras linguagens instigam os partícipes à reflexão. Por fim, o congraçamento 
diz respeito ao momento de culminância do ato, onde se busca o entendimento e 
“onde cada um reflete sobre si mesmo, suas condições, posturas e atitudes diante 
do outro e do mundo” (LIMA, 2012, p. 42). O autor reafirma a proposição dialógica 
e lembra que nesta perspectiva os embates não pretendem gerar grandes choques 
dramáticos, no sentido dramatúrgico, teatral, ou seja, os personagens não atuam 
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os cenopoetas a se comunicarem entre si e com o público. 

Assim, “o exercício da linguagem cenopoética revela-se, além de expressão artísti-
ca genuína, como potente estratégia de problematização em processos formativos 
e pedagógico-vivenciais, em ações de educação [...]” (LIMA, 2014, p. 193). Articula 
linguagens para ganhar diversidade e dar força ao discurso, aumentando sua capa-
cidade enunciativa. Linguagem catalisadora de libertação, enriquecida, rompe com 
a cultura de hierarquização e segmentação das linguagens artísticas, científicas 
discursos, pensamentos e práticas humanas.

Os desafios de repente são outro modo de materializar os atos cenopoéticos nos 
quais os/as cenopoetas partem dos seus repertórios humanos em diálogo entre si 
para compor arranjos que dialoguem com o contexto e possam promover a refle-
xão sobre a realidade. 

No contexto do Curso, os atos cenopoéticos sob a forma de roteiros ou de desafios 
de repente constituíram-se possibilidades de problematização e de produção de 
sínteses, uma vez que que, presentes nos Encontros Regionais e no Encontro Inte-
restadual em praticamente todas as regiões, os processos de Sistematização das 
Experiências dos territórios trouxeram suas/seus sínteses/produtos sob a forma 
de atos cenopoéticos. Segundo Soares (2020, p. 12), os atos cenopoéticos viabiliza-
ram o experimentar de inúmeras possibilidades e liberdades poéticas e artísticas 
de forma a respeitar e considerar as individualidades, limites das pessoas e a valo-
rizar os saberes e histórias conquistados nos tempos de vida.

Soares (2020) em seu Trabalho de Conclusão de Curso/TCC refere-se a essa lin-
guagem cenopoética como principal fonte do aprendizado durante o Curso — e a 
categoriza como “tecnologia metodológica, pedagogicamente artística e politica-
mente comprometida com a amorosidade transcendente e revolucionária”.  O autor 
fala ainda da diversidade de possibilidades de interação com espaços, contextos e 
situações nas quais é possível se trabalhar essa linguagem cenopoética (SOARES, 
2020, p. 45):

desde bAres, sAlões, teAtros, ruAs, prAçAs, teAtros nAturAis 
de pedrA, igreJAs, Auditórios, hotéis, pAlácios, restAurAntes, 
universidAdes, cinemAs, árvores, tendAs, terreiros etc., onde A 
problemAtizAção dA vidA em sociedAde e A expressão do humAno 
se fAz sempre recArregAdA de suA imprescindível liberdAde de 
criAção e recriAção do mundo (limA, 2014, p. 192 aPud soA-
res, 2020, p. 8). 

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

Dantas (2015) e Lima (2012) falam de outras formas de expressão da cenopoe-
sia que também se presentificaram em determinados momentos do Curso. Dentre 
elas, podemos pinçar as intervenções e as vivências cenopoéticas.  As intervenções, 
segundo os/as autores/as, são interferências espontâneas diante de um contexto 
sem uma construção prévia e que se materializam tendo como referência o reper-
tório humano do cenopoeta. Já as vivências cenopoéticas surgem no contexto de 
momentos pedagógicos, de cuidado — e vão dialogar com o que Ray Lima cunhou 
de ritual cenopoético. Estes, por sua vez, estão intimamente vinculados a processos 
vivenciados com práticas integrativas e populares de cuidado, como as que ocor-
rem no Espaço Ekobé — tais como o corredor cenopoético do cuidado, vivenciado 
no Curso e que desvelou possibilidades de refletir com o ser inteiro. 

Embora ainda não existam publicações acadêmicas sobre a Feira do Soma Sempre, 
essa proposição sistematizada por Ray Lima vem compondo momentos pedagógi-
cos em processos vividos com âncora na Educação Popular em Saúde em diversos 
locais do Brasil.  Olhando a experiência, a Feira do Soma Sempre se coloca não ape-
nas como uma abordagem metodológica participativa ou como uma linguagem da 
cenopoesia, mas como uma forma muito singular de romper com o fosso que sepa-
ra os saberes, as experiências acadêmicas das dos movimentos sociais populares. 
Ao fazer a problematização acerca dessa abordagem no tempo-escola, Ray Lima 
questiona: “a quem interessa que haja este fosso que separa os campos de conhe-
cimento, as práticas culturais, determinados segmentos dos direitos humanos e 
sociais? Esta fragmentação a quem interessa?”

A educadora popular Régia Torres, durante o Encontro Regional do Sertão Central 
faz sua tradução intercultural: 

que belezA A Arte tem

em suA diversidAde

e Aqui se fAz presente

construindo A iguAldAde

é A feirA do somA sempre

com A Arte do encontro

criAndo cumplicidAde

cAdA um com seu sAber

(torres aPud fiocruz-ce, 2019h)

Vera Dantas, durante o Encontro Regional do Cariri, lembra

[...] que essA é umA dAs invenções do rAY limA, que diz que 
conhecimento não se trocA, se somA! o que cAdA um trouxe, A 
gente não precisou se desfAzer do que tinhA, mAs precisA de 
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ter espAço prA diAlogAr com As experiênciAs dos territórios, Ao 
mesmo tempo, como umA brincAdeirA do reisAdo, visitAndo cAdA 
umA (dAntAs aPud fiocruz, 2019f).

E Régia Torres novamente traduz:

mAs todos podem ser mAis

Aprendendo A Aprender

com o que o outro fAz

é importAnte entender

e tAmbém o conviver

prA se tornAr mAis cApAz

essA coisA de ser mAis

é umA somA que Acontece

(torres aPud fiocruz-ce, 2019e)

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

[...] é por isso que A gente tAmbém visitA As outrAs experiênciAs 
nA feira do soma semPre. e outrA coisA é: quAndo A gente diz 
que vAi levAr umA linguAgem criAtivA, A gente tem que AcreditAr 
nA forçA dessA linguAgem (dAntAs aPud fiocruz, 2019g).

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

somAr sempre é um Ato

de AutonomiA e liberdAde

A decisão é individuAl

enriquecendo cAdA um

e A coletividAde

essA rede de relAções

que integrA Amor e vidA
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(torres aPud fiocruz-ce, 2019h).

3.3. RITUALIDADE E MÍSTICA: ANTENAS PARA A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS 
EPISTEMOLOGIAS  

A recuperação do vivido nessa experiência acentua a escolha de caminhos de pro-
dução de conhecimento antenados na diversidade do grupo, da vida no lugar e em 
processos de aprendizagens que se alinham e valorizam padrões de relação forta-
lecedores da capacidade de estar juntos, de lutar juntos, de reconhecer no outro 
a nossa potência. Podemos destacar estas escolhas como ponto fulcral em nosso 
discernimento epistemológico e pedagógico.

Cientes de tamanho desafio, procuramos nos ritos, na ancestralidade e na dimen-
são do sensível a força do coletivo instalado, de onde vêm e como identificamos, 
reconhecemos e validamos as raízes de nossas epistemologias, do nosso agir/pen-
sar. E como as experiências de Educação Popular em Saúde; o encontro entre os 
biomas da caatinga, litoral e serras; as sabenças e criatividades das nossas gentes, 
colocando-as em diálogo com outros caminhos de orientação e produção acadê-
micas, puderam favorecer aprendizagens, artes, ciências, outras formas de ver o 
mundo e viver a vida.

Poderíamos dizer que o vivenciar ritualidades ancestrais revisitadas fizeram do 
processo um grande ritual de aprendizagens que nos ajudou na construção dos 
alicerces para vivermos essa experiência pedagógica sob o protagonismo dos edu-
candos e educandas. Esta foi uma primeira reproposição do Curso, partindo da-
quilo que poderia nos unir e dar sustentação ao que nos propomos viver. O ritual 
continua sendo base, fundamento, ponto de unidade dos povos originários, qui-
lombolas, das nossas gentes, das comunidades ancestrais. Recuperar essa rituali-
dade foi uma dimensão muito forte e aponta para um aprendizado que inclui os se-
res em suas multidimensionalidades, como se abstrai dessa Relatoria do Encontro 
Regional do Sertão Central:

[...] esse encontro, que foi potênciA porque A gente Acreditou! 
nA potênciA dA nossA orgAnizAção! A potênciA dAs gerAções 
novAs. [...]  o movimento populAr sempre trAbAlhA com rituAlidA-
des. rituAl tem começo, meio e fim. e do Jeito que A gente fez 
A rodA iniciAl, A gente vAi fAzer o cAminho de voltA e não somos 
mAis os mesmos nem As mesmAs, porque fomos profundAmente 
tocAdos pelA belezA, pelA forçA, pelA reflexão de cAdA pessoA 
com quem A gente encontrou (dAntAs aPud fiocruz-ce, 
2019e).

O poema de Ray Lima parece sintetizar essa questão:

A integridAde rituAl

é revolução!
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mente corpóreA!
nosso ser em AltA conexão!
rodA é rede!
rede, cuidAdo!
Jogo, Afeto, mãos com mãos!
A vidA em todo expressA!
A horA é essA!
não me AtrAso.
não me Apresso.
quAndo em profundA comunhão

(limA, 2018)!

Ray Lima segue essa reflexão no tempo-escola, focando o ritual como espaço inte-
gralizador e potencializador da aprendizagem coletiva:

essA integridAde rituAl foi se dAndo nAturAlmente pelA sin-
toniA de propósitos, práticAs pedAgógicAs, visões de mundo, 
sinergiA. provA disto é que, à tArde, A profA. ângelA linhAres 
deu A impressão de ter estAdo com o grupo pelA mAnhã porque 
quAndo iniciou As AtividAdes, deu continuidAde Ao processo com 
As nArrAtivAs. As nArrAtivAs, As históriAs de cAdA um/A, forAm 
dAndo seguimento Ao rituAl. o rituAl continuA com A ângelA 
que AproveitA A forçA dAs energiAs criAtivAs do grupo e dAquilo 
que vinha sendo construído coletivamente ― e, partindo daí, vai 
estimulAr A produção de nArrAtivAs e escutA interessAdA como 
princípio pedAgógico e cAminho pArA As AprendizAgens coletivAs 
(limA aPud fiocruz-ce, 2019d).

No entanto, em determinados momentos o mesmo ritual foi se perdendo em fun-
ção da rotina:

[...] Aí chegA A rotinA. A diferençA dA educAção populAr pArA 
outros tipos de encontro é que elA trAnsformA os encontros 
em rituAis, não em rotinA. o sol nAsce todo diA, mAs o meu 
olhAr prA isso é que trAnsformA essA mesmice (mAciel aPud 
fiocruz-ce, 2019d).

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

o que A gente produz Aqui precisA reconhecer e vAlorizAr! 
essA lutA é culturAl! por um lAdo, há um mundo poderoso que 



96 se diz único e se sustentA pelo consumo que fAzemos do que ele 
nos oferece com o encAntAmento dA mídiA e dA propAgAndA. por 
outro, há o poder populAr invisibilizAdo! bAstAriA pArArmos de 
consumir, mudAr A culturA de consumo pArA ver o tAl mundo 
único e poderoso perder forçA e quebrAr! mAs eles deturpAm e 
quebrAm os nossos rituAis por meio dos fAlsos mitos do consu-
mo (limA aPud fiocruz-ce, 2019d)!

Como uma proposta construída coletivamente com os movimentos populares, o 
Curso incorporou dimensões e abordagens presentes nos contextos desses movi-
mentos. Uma dessas dimensões se desvela nos produtos elaborados como sistema-
tização do vivido e diz respeito à mística. A mística no contexto dos movimentos po-
pulares tem se apresentado como forma de trazer a ritualidade para os processos 
educativos e de organização popular. Ao ser incorporada à proposta pedagógica do 
Curso, oportunizou-nos problematizar sua contribuição ao processo de produção 
compartilhada de conhecimento. Essa oportunidade se materializa principalmente 
pelo fato deste tema ter sido objeto de um dos trabalhos de conclusão do Curso. 

Flaviano Paz refere-se à mística destacando seu surgimento na década de 1980 
como uma dinâmica de motivação inicial dos encontros nas Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs), organizadas por meio de setores da Igreja Católica vinculados 
à uma corrente conhecida como Teologia da Libertação, referenciando seu cami-
nhar especialmente vinculado aos movimentos populares e do campo (SILVA, 2004 
apud PAZ, 2020).  

Ademar Bogo (2005) concebe a mística como uma ação multidimensional passível 
de motivar, animar, confraternizar e manter acesa a chama da luta em defesa das 
causas sociais, contribuir com a consciência de pertencimento a essas causas e com 
a renovação da militância. 

Paz (2020) reafirma a importância de compreendê-la em seu sentido filosófico, como 
a própria existência e a motivação que nos faz viver a causa até o fim. Ele a referenda 
como uma construção que se desvela e transcende o momento presente. Considera 
que “os movimentos sociais a incorporaram à prática política, reforçando que a luta 
faz parte da existência, assim como o trabalho e a festa” (PAZ, 2020, p. 14).

Desse modo, a mística foi um dos modos de promover a ritualidade no percurso 
dessa experiência. 

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

nA empreitAdA de estudAr A mística no processo de Aprendi-
zAgem deste curso e suA importânciA no cAmpo dA educAção 
populAr em sAúde, emergirAm três dimensões: As relAções, o 
cuidado e A práticA libertAdorA. com esse tripé, ArmAmos nossA 
tendA e nos vAlemos dAs diversAs linguAgens dA Arte como A 
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importânciA de recuperAr nossA memóriA históricA, AprofundAr 
sobre nossA reAlidAde e AlimentAr em nós o deseJo de continuAr 
nA lutA por umA sociedAde mAis dignA e mAis JustA pArA todos/As 
(pAz, 2020, p. 57-58).

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

[...] o encontro com As pessoAs, mArcAdo pelA AmorosidAde, 
pelo Acolhimento, inclusão, pelA vAlorizAção dA históriA de vidA 
e A trAJetóriA de lutA de cAdA um/A, pelA escutA e Acolhimento 
às suAs necessidAdes, pelo respeito à suA AutonomiA e sAberes 
e pelA buscA incessAnte de que cAdA pessoA ocupAsse seu lugAr 
de fAlA, sAindo dA invisibilidAde (limA aPud fiocruz, 2019i).

Leonardo Boff (2014) referenda a mística como possibilidade de relacionar-se com 
os outros; como algo que nos move, que nos faz dar passos ao encontro do outro. 
Paz (2020), ao trazer essas dimensões da mística, lembra que elas estão profunda-
mente relacionadas, pois “falar de coletividade é falar de relação”. E acrescenta: “é 
na relação, na partilha do ser de cada um que a Educação Popular se forma e nos 
forma” (PAZ, 2020, p. 57).  

A dimensão do cuidado, por sua vez, é trazida com base no ato de escutar, compar-
tilhar da história do/a outro/a e caminhar junto: 

os momentos de mística forAm nossA formA de Acolher e cui-
dAr do/A outro/A; espAço de profundo Aconchego, de Afeto, de 
AmorosidAde, de curA, de trAtAmento de energiA, de celebrAção 
e de resistênciA. nAs vivênciAs em que dimensão se expres-
sou, tivemos como cArActerísticA importAnte A circulAridAde, 
A vAlorizAção de todos/As vAlorizArem A todos/As, sempre se 
Abrindo pArA Acolher os que chegAvAm. A rodA funcionAvA como 
um espAço sempre em expAnsão, nA quAl ninguém ficAvA de forA. 
essAs vivênciAs forAm produzindo umA rituAlizAção do cuidado 
no processo de AprendizAgem do curso e criArAm um movimento 
de cuidAr e ser cuidAdo, estAbelecendo relAções de Amor e de 
solidAriedAde (pAz, 2020, p. 58).

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

essA dimensão evidenciou um vAlor fundAmentAl: A solidAriedA-
de, expressA, por exemplo, nA buscA por AlternAtivAs e solu-
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com o corte finAnceiro pArA mAntê-lo. [...] desvelou AindA A 
necessidAde de problemAtizAr As inJustiçAs sociAis A pArtir dA 
discussão dA equidAde e do compromisso com A superAção des-
sAs inJustiçAs que gerAm iniquidAdes nA buscA de construção de 
umA sociedAde mAis JustA e democráticA.[...] esse foi, portAnto, 
o sentido pedAgógico de umA educAção libertAdorA AssumidA nos 
momentos de mística (pAz, 2020, p. 57-58).

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

belo diA de poéticA purA que floresceu,
sinAl do AmAnhecer que se AnunciA.
obrA construídA A muitAs mãos e mentes AtrevidAs.
florescer, festivAl vitAl de liberdAde, enxAmeAmento, não 
precisA dizer nAdA porque sAbe, Já sente, como As AbelhAs 
fAzendo mel.

rituAl Anímico de belezA,
deixA A AlegriA dAnçAr no ser em hArmoniA.
o bAlé dAs pAlAvrAs,
A dAnçA dos olhAres curiosos!
A comunidAde gostAr de se olhAr,
de se ver, de se ouvir e discernir

entre escAssez e possibilidAdes.
e ficA A esperAr o outro, A outrA, Assim 
(limA, 2016)!

3.4 CUIDADO:  ESSÊNCIA DO SENTIR PENSAR 

Outro aspecto considerado singular nessa construção diz respeito à inclusão do cui-
dado — ao mesmo tempo como dimensão do processo pedagógico e dos modos de 
produzir conhecimento. Sobre isso, Régis diz em seu Trabalho de Conclusão do Curso:

estudAr o temA do cuidado no percurso pedAgógico deste 
curso de esPecialização significA identificAr, perceber o cui-
dado como princípio fundAmentAl pArA AprendizAgem, pois não 
pode existir ensino-AprendizAgem sem Amor, sem Afetos, sem 
relAções, sem AlegriA, sem cuidAdo. é A possibilidAde de deixAr 
cAir os véus que cobrem A educAção bAncáriA que rotulA os 
educAndos e educAndAs, pAssAndo por cimA de seus sentimentos, 
emoções e AutonomiA (régis, 2020, p. 14).

A autora e educanda do Curso lembra que o cuidado 
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do não existe vidA. A vidA pulsA A pArtir do cuidado. o cuidado 
é umA mAneirA de ser, de estruturAção dos pensAmentos, senti-
mentos e emoções pArA poder conhecer, Aprender. A essenciAli-
dAde dA vidA humAnA não se encontrA nA inteligênciA, nA liberdA-
de ou nA criAtividAde, só se chegA nesses cAmpos A pArtir de um 
cuidado prévio (régis, 2020, p. 13).

Referindo-se ao percurso vivenciado, ela aponta o cuidado como potencializador 
do autoconhecimento e afirma que este, no âmbito do Curso, contribuiu para a 
construção e elaboração do conhecimento, respeitando os processos de educandos 
e educandas, suas dores, sua história e sua autonomia (RÉGIS, 2020).

Vivenciar o cuidado e o afeto em um percurso de elaboração de conhecimento, se-
gundo Régis (2020), foi potente no revelar a importância da alegria, dos afetos e do 
prazer como dimensão fundamental dos processos de aprender e de fazer ciência, 
rompendo com a fragmentação e unindo essência, contexto e cultura. 

Vera Dantas reflete sobre essa perspectiva do cuidado não só como tema, mas como 
algo que é base dessa construção — e nos diz que ela está imbuída de outros prin-
cípios como união, solidariedade e compromisso e propiciou a superação de situa-
ções-limites e criação de inéditos viáveis (DANTAS apud FIOCRUZ-CE, 2019b).

Sobre isso fala Ângela Linhares no tempo-escola:

eu Acho que vocês trAzem umA inteirezA Ao cuidado. [...]  A 
gente ultrApAssou o cuidado como um cuidAdo do corpo, ou do 
físico, ou dA biomedicinA. A gente ultrApAssA: trAz A AfetividAde, 
traz as dimensões ― nem tão palpáveis, como a solidariedade! 
quAndo você ultrApAssA essA visão do outro e A visão de si, 
mAs você centrA o cuidado nA relAção! todAs As músicAs do rAY 
e o que vocês fAlArAm é: o cuidado do outro, é um cuidAdo de 
mim, é um cuidado do mundo! é umA formA de conceituAlizAção 
do cuidado num outro nível, nessA coisA dos relAcionAmentos, 
dA relAção (linhAres aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

A vidA e A sAúde se fAzem no coletivo. quAndo eu cuido de você, 
estou cuidAndo de mim, quAndo eu cuido de mim, estou cuidAndo 
do mundo. o mundo é tudo o que nos cercA, começAndo pelo 
nosso mundo interior e expAndindo pArA nossA cAsA, pArA nossA 
fAmíliA, nossA ruA, nossA comunidAde, nosso bAirro, nossA cidA-
de e por Aí vAi... expAndindo, trAnsformAndo, criAndo e recriAn-
do (soAres, 2020, p. 24).
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não apenas como prática, mas como fundamento, como reinvenção do humano. 
Um cuidado que cria uma cultura de cooperação. 

Outra dimensão do cuidado destacada na experiência e já explicitada por Régis 
(2020) foi a da amorosidade. Sobre isso diz Ray Lima: 

um dos fundAmentos dA sAúde do encontro é esse: prepArAr 
A energiA pArA o trAbAlho dA vidA e refletir sobre o que nos 
AtrAvessA como um meteoro estilhAçAndo As possibilidAdes do 
Amor Acontecer, o tempo todo como umA tentAção pArA nos 
impedir de ser o que é pArA ser (limA aPud fiocruz, 2019e) 

E ele complementa cenopoeticamente:

o que estilhAçA o Amor?
A trAmA o drAmA

o drAmA do vidro nA pele

o drAmA de vidro no peito

o peito dilAcerAdo

o drAmA do vidro estilhAçAdo

no peito em estilhAços?

o que estilhAçA o Amor?
o excesso de rimA

o excesso de ritmo

o excesso de excesso

o beiJo nA bocA de hálito sem pAstA

o deseJo escAsso

o beiJo Já gAsto sem sAl

o insosso do beiJo

o beiJo insosso nA bocA

nA bocA de sAl?
o que estilhAçA?
o que estilhAçA?
o que estilhAçA o Amor?
(limA, Poema estilhaços, 1994)

A título de síntese: 

AmAr em cAmpo minAdo

nem o Amor é dAdo

é lutA limpA pelA vidA

Amor não fere, lidA

AmAr é umA práticA de cuidAdo!
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Buscando tecer conexões entre arte, ritualidade e cuidado, Soares pontua sua im-
portância no processo: 

durAnte este longo percurso, unidAde A unidAde, mês A mês, 
vimos educAndos reconhecendo, reAfirmAndo que A rituAlidAde, 
o cuidado, As linguAgens dA Arte forAm fundAmentAis, tAnto por-
que derAm quAlidAde Ao curso quAnto por AtuAr como elemento 
gerAdor de empAtiA, sentimento de pertençA nA relAção entre 
eles e deles com o próprio curso (soAres, 2020, p. 39).

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

os momentos de cuidAdos, pArA mim, são A congregAção e 
tAmbém sinônimo de cenopoesiA, pois o próprio rituAl místico 
dA cenopoesiA é um Ato de cuidado. eu compreendo o cuidado 
como umA coisA mAior entre muitAs outrAs coisAs, dimensões e 
perspectivAs (soAres, 2020, p. 39).

Régis também contribui nessa tessitura, articulando essas dimensões à Educa-
ção Popular:

ou seJA, não existe práticA pedAgógicA sem AlegriA, sem Amor, 
sem Afeto, sem cuidAdo e é por meio dA místicA, dA Arte, dA inte-
grAção que Acontece o Acolhimento, As reflexões e problemA-
tizAções e posteriormente As propostAs interventivAs nA buscA 
do inédito viável. educAção populAr A serviço dA mudAnçA, dA 
trAnsformAção (régis, 2020, p. 13).

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

eu poesiA

se tivesse que nAscer, 
eu nAsceriA! 
se tivesse que viver, 
eu viveriA! 
se tivesse eu morrer,
eu morreriA! 
se tivesse que mAtAr,
eu poesiA! 
eu poesiA!
(rAY limA, aPud brAsil, 2013, p. 120) 
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A

4.1 CONCEPÇÕES DE TERRITÓRIO E TERRITORIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA 
SAÚDE: DIÁLOGOS COM A CARTOGRAFIA SOCIAL

4.1.1 É PRECISO AVANÇAR PARA UMA CONCEPÇÃO DE TERRITÓRIO QUE 
PRODUZ VIDA

enquanto a natureza é alvo do negócio,
homens gozam na orgia de seus vícios,

gafanhotos se divertem nos comícios –
a burguesia insaciável quer mais ócio.

corre com medo da florista o jardineiro,
o mundo inteiro Prega e reza sem ter fé,

a dramista faz do drama seu mister

como o calvo que virou cabeleireiro

 (limA aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

cArtogrAfAr o território foi, sem dúvidA, novidAde pArA A 
mAioriA. cArtogrAfiA sociAl como trilhA pArA orgAnizAr A lutA 
pArA elAborAr um plAno de Ação! olhAr pArA um território vivo 
e desvelAr seus fluxos, seus espAços, seus Atores/Atrizes e 
seus contextos! desvelAr elementos que AmeAçAm A vidA no 
território ― e desse desvelar pensar ações de superação! es-
távAmos Ali A identificAr o que freire cunhou de situação-limite 
e A pensAr sobre inéditos-viáveis! pArA isso, lembrAndo do que 
Aprendemos tAmbém com ele, é fundAmentAl identificAr potên-
cias ― e a cartografia nos acenava que era necessário identi-
ficAr, nos territórios, elementos que promovem A vidA e pensAr 
Ações pArA potenciAlizá-los! esse debruçAr o olhAr sobre o 
território considerAndo As dimensões simbólicAs, ilustrAtivAs, 
de conhecimento pArA problemAtizá-lo, trouxe à tonA, por meio 
dAs históriAs nArrAdAs pelos educAndos e educAndAs, Além dAs 
potênciAs e AmeAçAs, As contrAdições. contrAdição entre o que 
se deseJA ser e o que se consegue ser no cotidiAno pessoAl e 
profissionAl. contrAdição nA percepção de que os territórios 



108 estão em disputA de interesses contrAditórios (dAntAs aPud 
fiocruz-ce, 2019A).

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

como AvAnçAr pArA umA concepção de território que produz 
vidA e não ApenAs doençA? por que sempre pensAmos o terri-
tório como cArênciA? como vislumbrAr essAs potênciAs? como 
AmpliAr nossAs cApAcidAdes de Antever, de AntecipAr o que pode 
vir A ser? como ir Além dA concepção dos riscos? como, en-
tão, construir outrAs perspectivAs pArA os nossos territórios 
(dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019A, 2019b).

A Cartografia Social é, assim, uma linha da ciência cartográfica que privilegia o co-
nhecimento popular, simbólico e cultural como meio de produzir o mapeamento 
dos territórios, e demanda participação social ativa e permanente (GORAYEB et al., 
2015). O conceito de Cartografia Social é dinâmico, fluido, um processo por si só de 
autoafirmação, envolvendo práticas de mapeamento geográfico, percepções, regis-
tros, coleta de informações, trocas, vivências compartilhadas a partir de subjetivi-
dades. A Cartografia Social insurgente, decolonial, a Cartografia que busca mostrar 
a necropolítica se permite ser um método de pesquisa, mas também uma ferra-
menta de incidência política, capaz de unir sujeitos de contextos sociais distintos 
construindo juntos um saber refletido em dados autogerados, mapas de vivências, 
trocas, pertencimento e afetos. O adjetivo social informa que o mapeamento é re-
sultado de um processo participativo, construído coletivamente na perspectiva da 
conscientização individual e coletiva de responsabilidade e direitos. Por tratar-se 
de práxis de educação e/ou pesquisa propositiva e dialógica deve iniciar com ofici-
nas de formação e/ou círculos de cultura.

O exercício de uma prática educativa crítica, democrática, participativa e cidadã 
constitui uma forma de intervenção na comunidade, “comprometida com o princí-
pio de democracia que rejeita qualquer forma de discriminação, dominação e in-
tegra uma atitude de inovação e renovação, na crença de que é possível mudar.” 
Nessa perspectiva devemos buscar não somente as ameaças à vida e à saúde nos 
territórios, mas o que promove a vida (FREIRE, 1983, 2005). 

nA sAúde, A gente trAbAlhA AindA com A concepção de territó-
rio insuficiente. A gente precisA AvAnçAr pArA umA concepção 
de território que produz vidA, não ApenAs doençA. mAs é nes-
sAs contrAdições que A gente encontrA novAs pessoAs, novAs 
iniciAtivAs e novos métodos. isso pAssA pelA questão do poder 
― compreender o poder de cada um que atua e intervém nesse 
território. e que no mundo globAlizAdo, os territórios têm 
umA grAnde vulnerAbilidAde. compreender isso AJudA A pensAr 
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concisos ― e do que se passa ali (pessoa aPud fiocruz-
-ce, 2019c).

Autores de referência como Milton Santos (1996)  já apontavam para um olhar 
para o território vivo com o movimento dialético da luta pela vida pelos oprimi-
dos pelo sistema: “Cada pessoa carrega consigo seu território. Cada pessoa é um 
território vivo, ativo e pulsante de sabedorias e histórias. Cada lugar produz suas 
formas de viver, de ter saúde, de lutar” (RÉGIS, 2020, p. 25).

Da reflexão sobre os territórios vivos com suas culturas, saberes, emergiu do grupo 
outras dimensões como as da ancestralidade e espiritualidade, também ligadas ao 
território, características marcantes associadas ao modo de vida das populações 
do campo, floresta e das águas, das comunidades indígenas e tradicionais:

[...] quero destAcAr A questão dA AncestrAlidAde, dA encAntA-
riA, dos cAtimbós, AntepAssAdos, dos velhos. são pAlAvrAs que 
trAzem conexões mAis profundAs, que estão enrAizAdAs nA nossA 
AncestrAlidAde. queriA trAzer o ponto dA espirituAlidAde, que os 
povos indígenAs, quilombolAs, negros, têm como conexão entre 
vidA, trAbAlho, nAturezA. isso é bem forte, o território Ances-
trAl, como potênciA (tAvAres aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

fAzendo relAção com As pAlAvrAs gerAdorAs de pAulo freire, me 
veio conexão. Ali A gente consegue perceber conexão dos povos 
Antigos com seus territórios versus o outro grupo, que ApesAr 
dAs conexões tecnológicAs, quer explorAr A outrA terrA prA Ad-
quirir riquezA. me ficou muito essA questão do território como 
espAço de conexão (pAz aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

porque tem A questão dAs concepções de mundo. será que vAle 
A penA perder todos os modos de vidA simplesmente pelo cApi-
tAl? tem umA frAse de rosA luxemburgo: que seJAmos respeitA-
dos, diferentes e livres. isso precisA existir nos territórios e 
nAs populAções (fernAndes aPud fiocruz-ce, 2019c).
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DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO

A abordagem territorial não se restringe ao território geopolítico. Segundo Santos 
(1996), o território é espaço existencial que transcende a dimensão física, onde 
constroem-se resistências populares e solidariedade, contrapondo-se à alienação 
promovida pelo capital globalizado. O capital não se refere apenas ao financeiro, 
mas também ao simbólico, cultural, social (SANTOS, 1996), tal como refletido tam-
bém no Curso:

[...] há umA divisão do trAbAlho no sistemA globAlizAdo pArA A 
produção. há umA    externAlizAção   dos   custos, ou   seJA:   
os   custos   com   Adoecimento   não   são contAbilizAdos. os 
dAnos são exteriorizAdos pArA A populAção, mAs AlgumAs são 
mAis AfetAdAs que outrAs. os pAíses mAis desenvolvidos não 
AceitAm, por exemplo, produtos poluidores.  esses vêm   pArA   
os   pAíses   que   ofertAm   mão   de   obrA   bArAtA   e   AceitAm   
A precArizAção do trAbAlho (fernAndes; teixeirA aPud 
fiocruz-ce, 2019d, p. 25).

Como exercício para aplicação do método da Cartografia Social junto aos educan-
dos e educandas foi realizado o mapeamento dos conflitos socioambientais das 
principais regiões do Ceará. 

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

energiA eólicA: chegA nos territórios como se não houvesse 
ninguém. essA energiA é limpA? fizemos umA série de pesquisAs. 
nA áreA do cumbe, chegArAm sem pedir licençA pArA nAdA. em 
AcArAú, As comunidAdes estão tAmbém perdendo seus territó-
rios. os AerogerAdores são colocAdos nAs terrAs dAs comuni-
dAdes. por que esse dinheiro não é AplicAdo nAs comunidAdes? 
cArtogrAfiA sociAl. território é vidA, é águA, é resistênciA. 
essA globAlizAção está expressA no fAscistA que Assumiu o 
poder ― e de onde se vai gerar, como a gente está aqui, situa-
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-ce, 2019c).

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

A gente tem que sAber o que os cientistAs querem com A gente. 
tem uma coisa chamada eia-rima ― e a gente deve se pergun-
tAr quAl A cApAcidAde de resiliênciA dA nAturezA. será que Aque-
les personAgens vão viver prA ver A nAturezA se recuperAndo? 
o sertão é assim ― a gente agride tanto que um dia vira deser-
to. A grAnde perguntA é: o que se vAi fAzer? o progresso vAi 
chegAr, mAs pArA quem? pros meus filhos não é. isso Acontece 
todo diA, o que mudA é o contexto e A formA como o cArA chegA 
lá prA te Agredir (silvA aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

nesse contexto As AncestrAlidAdes origináriAs têm sido negAdAs 
por serem considerAdAs AtrAsAdAs. mAs é necessário pensAr que 
A ciênciA não é A únicA formA de sAber. A Arte, A relAção   Amo-
rosA   entre   As   pessoAs   tAmbém   é   formA   de   produzir   
conhecimento. considerAr   essAs   questões   implicA   A   cons-
trução   de   políticAs   A   pArtir   de   encontros interdisciplinA-
res e interculturAis em torno dA sAúde, com A incorporAção de 
múltiplos sAberes, linguAgens e nArrAtivAs Além dAs científicAs, 
como as artísticas poético-musicais e populares, cenopoética ― 
que são AlgumAs formAs de sentir/pensAr desse processo (fAls 
bordA) (firpo aPud fiocruz-ce, 2019d, p. 22).

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

A primeirA é como A universidAde entende essA dimensão globAl, 
que sAi do território dos estAdos pArA o território trAnsnAcio-
nAl, que é o do mercAdo, dA globAlizAção. As mudanças climáti-
cas têm A ver com A perdA de solo, com os nossos territórios. 
o Agro e hidronegócio têm gerAdo zonAs mortAs no plAnetA. há 
colApsos de biodiversidAde nos oceAnos. quAnto mAis dióxido 
de cArbono, mAis quente. As terrAs indígenAs, quilombolAs, de 
AssentAmento, de reformA AgráriA que resistem [AcselrAd], A 
rede tucum de turismo comunitário. mãos de mulheres indíge-
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ufc construindo mApAs dA visibilidAde, contrApondo As cArto-
grAfiAs do estAdo (meireles aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

fiquei ouvindo e lembrAndo dA trAJetóriA fAmiliAr que nós, ser-
tAneJos, Agricultores, fAzemos Até chegAr à terrA. e Aí quAndo 
A gente tem o Acesso à terrA, A gente tem o Acesso A tudo isso 
que foi dito Aqui. e nós no mst discutimos muito A educAção, 
que o campo não é lugar de miséria, mas de vida ― e até vol-
tAr pro cAmpo e lutAr, pArA que As pessoAs tenhAm um lugAr 
diferente. porque foi colocAdo nA nossA cAbeçA que o cAmpo 
não é lugar de se viver! e a gente combate isso ― e nesse 
momento, A gente tem que se JuntAr e lutAr! porque esse pAís 
tem umA dívidA grAnde com os povos cAmponeses! eu estou há 
20 Anos no AssentAmento. tenho experiênciA dA secA em 1994, 
que as pessoas se deslocavam muito pra pegar água ― e nessa 
secA recente A gente não se deslocou, porque A gente tem A 
cisternA, prA produção. e hoJe eu olho pro meu pAi, vivendo dA 
horticulturA, porque A gente teve Acesso à terrA, à águA! e A 
gente tem que se unificAr prA lutAr contrA esse povo que não 
nos representa ― quem nos representa é nós mesmos (sousa 
aPud fiocruz-ce, 2019c)!

A Agroecologia, representada como a Convivência com o Semiárido no Nordeste, 
demonstra pelo exemplo das tecnologias sociais como o uso de cisternas para água 
de chuva pode gerar formas de mitigação das mudanças climáticas e ao mesmo 
tempo fortalecer a luta histórica dos camponeses e camponesas pelo acesso à terra.
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vêm realizando reflexões no sentido de como tirar lições dos processos vividos 
para recolocar a defesa da vida e do Bem Viver na centralidade das políticas pú-
blicas, hoje cada vez mais voltadas para os interesses do mercado. A esquerda não 
pode se isolar em bolhas de comunicação, mas buscar debater os grandes temas 
que afligem a população brasileira, que têm sido hegemonizados pela direita, como 
a questão da violência, com suas soluções militarizadas que não abordam todo o 
processo de determinação social do problema:

[...] eles se empoderArAm: economicAmente, nA políticA, nA 
comunicAção! então A gente precisA mesmo continuAr existindo! 
existem ApAgões de formulAção nA esquerdA quAnto A Alguns 
temAs. A segurAnçA públicA é um deles. como volto prA cAsA? 
terror sempre é terror! não há como celebrAr queimA de 
ônibus, de creche, de estAção AmbientAl. é por isso que o en-
cArcerAmento cresceu, por isso que bolsonAro cresceu! nós 
estAmos numA cidAde de 2.000 milhões e 500 mil pessoAs sitiA-
das ― como se isso aqui fosse uma província! a luta em defesa 
dos povos do cAmpo não pode ser compensAtóriA! não pode 
ser umA políticA como nós Já tivemos: que dAvA forçA Ao Agro-
negócio e à AgroecologiA! e nós deixAmos de olhAr prA isso 
― e temos que reconhecer isso! não podemos cometer esse 
erro de novo! o Abril vermelho tem que ser o Abril de todos 
os povos! temos que nos solidArizAr com povos indígenAs, do 
cAmpo! temos que fAzer umA lutA de disputA nA sociedAde pelo 
que a gente achava que estava “resolvido” ― não está! temos 
que resgAtAr A cApAcidAde de diAlogAr, de disputAr subJetivi-
dAdes! temos que estAr todos/As numA perspectivA só! A gente 
só vai resistir se a gente existir ― e nossa existência está em 
xeque (tupinAmbá aPud fiocruz-ce, 2019c)!

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

no movimento negro, A gente tem recuperAdo umA discussão 
sobre A cAbeçA: o ori. A gente vAi ter que colocAr A cAbeçA no 
chão, tem que ter vínculo com o chão! quAndo se perde esse 
vínculo, ela se perde, se desequilibra ― e se a gente se distan-
ciA do nosso povo, A gente se perde! prA nós, A centrAlidAde dA 
lutA é A reformA AgráriA, mAs A gente não olhAvA o Adoecimen-
to dos militAntes, dos trAbAlhAdores. A gente Aprendeu que é 
preciso fAlAr dos conflitos, mAs tAmbém do bem viver nos terri-
tórios, porque mesmo diAnte de situAções de violAção, o nosso 



114 povo se reinventA (nonAto aPud fiocruz-ce-2019c)!

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

esse potenciAl dA lutA, dA resistênciA, mAs tAmbém de ApontAr A 
formA de cuidado dos povos dAs águAs é importAnte prA pensAr 
A cApAcitAção, A formAção prA essAs equipes, prA que de fAto 
AtendA às necessidAdes desses povos. e quem vivenciA A dor é 
que pode ApontAr esse rumo! trAz umA colAborAção imensA e vAi 
nos AJudAr no cuidAdo dAs populAções dAs águAs (costA aPud 
fiocruz-ce-2019e)!

O diálogo com a Cartografia Social possibilitou um melhor entendimento dos ter-
ritórios, das lutas e dos sujeitos frente às ameaças e potencialidades. É uma fer-
ramenta estratégica para construir, junto com os movimentos, um diálogo e uma 
ecologia de saberes com potência para alterar realidades opressoras valorizando o 
bem viver e os modos tradicionais de vida das comunidades que resistem e guar-
dam nossa biodiversidade e futuro.
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Às relações promotoras de vida e de novas existencialidades experienciadas no Cur-
so de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 
Convivência com o Semiárido nos convidou a pensar a pesquisa e a construção de 
conhecimento, na ótica das histórias de vidas, das memórias,  da ancestralidades 
dos/as sujeitos/as e sujeites  e suas experiências em territórios, buscando compre-
ender em que medida têm se constituído caminhos emancipatórios e questionado-
res da estrutura sistêmica racista, colonial e do patriarcado da sociedade. Este con-
vite, que nos ajudou a refletir sobre novas existências, nos remeteu a aprofundar 
questões como a violência doméstica, o trabalho da mulher, as questões de gênero, 
dentre muitas outras. Desenhada à luz da memória coletiva, do território e do cor-
po, esta escrita baseia-se do acúmulo de reflexões das experiências do encontro de 
educandos/as e educandes no bojo desse processo. 

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

Os encontros presenciais realizados no percurso do Curso possibilitaram-nos dia-
logar com as relações de gênero partindo das experiências dos territórios, movi-
mentos sociais e populares, das lutas de mulheres, mulheres trans, negras, quilom-
bolas, indígenas e camponesas. A construção do conhecimento observando esses 
relatos de experiências favoreceu um olhar para a saúde e o feminismo, conside-
rando e dando visibilidade às desigualdades, ao trabalho das mulheres, às diversas 
formas de violência contra a mulher, mas também potencializando as experiências 
que constroem o Bem Viver nos territórios do Semiárido cearense. 

As histórias, saberes, lutas e trabalho das mulheres são invisíveis para o sistema 
capitalista-patriarcal-colonial-racista, como pontuou Lourdes Vicente (MST/IFCE 
[MOVIMENTO SEM-TERRA/ INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ]) no tempo-escola: 

sou lourdes, militante do mst precisamente há 24 anos ― vou 
fAzer 25 Anos. venho de umA ocupAção no município de chorozi-
nho, como professora ― e meu segundo setor foi o de gênero 
dentro do movimento. de lá prA cá, A gente vem construindo 
temáticAs que dizem respeito às trAnsformAções sociAis. fAlo 



118 desse lugAr, dA lutA sociAl, dA lutA cAmponesA e de mulheres 
que forAm invisibilizAdAs. o suJeito político mulher camPonesa 
é umA incógnitA. só nos últimos tempos é que começAmos A nos 
debruçar sobre esse sujeito ― mas por conta do capitalismo, 
pAtriArcAdo e do rAcismo, que vêm fAzendo com que olhássemos 
A históriA do brAsil, A históriA dA lutA pelA terrA, mAs não os 
suJeitos políticos (vicente aPud fiocruz-ce, 2019).

Lourdes trouxe um conjunto de ponderações produzidas em sua dissertação de 
Mestrado, cujo título foi “Gênero e saúde – cuidado, trabalho e autonomia das mu-
lheres”, estudo sobre a exposição e impactos dos agrotóxicos na saúde das mulheres 
camponesas da região do Baixo Jaguaribe. Ela recupera, neste diálogo, um pouco da 
historicidade da inclusão desse tema nas pautas do Movimento Sem Terra (MST): 

nós, do mst, avançamos muito ― quero deixar isso claro. co-
meçAmos o debAte como coletivo de mulheres do mst. desde 
o 1o congresso do mst, nós criAmos o coletivo de mulheres. 
e isso foi importAnte porque As mulheres são suJeitos políti-
cos dentro do movimento, mAs continuAmos com A questão de 
gênero ― e o avanço de levar para o conjunto do movimento. 
inclusive levAndo temAs negAdos, como o do cAsAmento. e A 
gente discutiu que o cAsAmento é um dos sustentáculos do 
cApitAlismo. A gente entende o feminismo como práticA feministA, 
que é mudAr o cotidiAno. não é possível discutir sAúde e gê-
nero sem passar pela categoria do sexismo ― assim como não 
se pode deixAr de pensAr num pAdrão em que estão As religiões 
(vicente aPud fiocruz-ce, 2019).

Algumas questões importantes desta narrativa: é compreender a mulher como ser 
político — e, em especial, as mulheres camponesas do Movimento Sem Terra, que 
vêm quebrando paradigmas do capitalismo e do patriarcado. Este reconhecimento 
de que as mulheres são sujeitas10 políticas nos movimentos populares e de que 
sua constituição vem do processo organizativo de coletivos de mulheres vem pro-
vocando a compreensão de que esse/a sujeito/a social pode/deve mover as es-
truturas de uma sociedade, buscando a equidade de gênero com justiça social. O 
feminismo das mulheres trabalhadoras rurais nos leva à urgência de pensar/viver 
o feminismo, não somente como conceito, mas como vida e possibilidade concreta 
de transformação das realidades.

Lourdes nos provocou, ainda, a olhar as questões de Gênero e Saúde, consideran-
do as desigualdades históricas que atravessam a vida das mulheres e a discussão 
sobre as relações de trabalho, aprofundando o olhar sobre o trabalho produtivo e 
reprodutivo. Dialogar sobre Gênero e Saúde é expressar a construção de um pro-
cesso emancipatório dessas mulheres, da autonomia e retomada de sua vida, corpo 
e trabalho — e em todas as dimensões, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou 
produtivas. Ainda Lourdes:

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



119não dá prA discutir esse binômio sem o temA do trAbAlho, por-
que essAs dimensões não são sepArAdAs dA vidA dAs mulheres 
[...]. A gente pensA o trAbAlho com o AvAnço do cApitAlismo so-
bre A explorAção dos seres humAnos. é tipo umA contrAdição: 
Assim como lutAmos pelA emAncipAção econômicA, A gente sAbe 
que o cApitAlismo tem um lugAr prA nós, que é o dA precAriedA-
de do trAbAlho. são contrAdições que A gente vAi enfrentAndo. 
dentro dA cAtegoriA do trAbAlho, há elementos A AprofundAr 
― trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, é importante 
que A gente Aprofunde! porque há A divisão e hierArquizAção 
do que seJA trAbAlho de homem e de mulher. Além disso, há umA 
frase do marx ― e outra de antunes — em que o trabalho 
não é mAis trAbAlho, como interAção, mAs o emprego (orientAdo 
pelo lucro). e o modelo de desenvolvimento que AfAstA A gente 
dA relAção sAudável com o trAbAlho (vicente aPud fiocru-
z-ce, 2019).

Tendo como referência as exposições apresentadas por Lourdes Vicente, no diá-
logo realizado no tempo-escola, pudemos refletir também sobre as desigualdades 
do trabalho da mulher considerando as diversas opressões vivenciadas pelas mu-
lheres, na sua condição de classe, raça, etnia e sexismo. No que concerne à divisão 
social do trabalho, a ativista e pesquisadora nos lembrou, em diálogo com Kergoat 
(2009), que existe uma separação sexista e uma hierarquia valorizando o ponto 
de vista social e econômico quanto ao trabalho do homem em relação ao trabalho 
realizado por mulheres. Para quebrar com o patriarcado, tornam-se necessárias 
condições de vida e trabalho mais justa entre homens e mulheres, em que a saúde 
e trabalho estão implicados nesse contexto. 

Por outro lado, um debate sobre a divisão do trabalho — e não somente o produti-
vo, mas especialmente do trabalho doméstico — vem ganhando espaço nos movi-
mentos de mulheres agroecológicas, populares e sociais, a partir da sobrecarga de 
trabalho envolvida na vida e saúde das mulheres do campo e da cidade.  É comum 
escutarmos das trabalhadoras rurais que são elas as primeiras a levantar-se e as 
últimas a descansar, tornando corriqueira a exploração do trabalho das mulheres 
dentro de casa e no processo de produção em seus quintais e roçados. 

Para estas mulheres também recai a “responsabilidade” de reproduzir, cuidar e 
educar filhos/as, dos cuidados com a saúde da família e dos enfermos, além de 
realizar todo o trabalho doméstico, trabalhar “fora” ou nos roçados e contribuindo 
economicamente com a renda familiar, dentre outras funções. Este acúmulo de ta-
refas realizadas, tanto pelas mulheres do campo como pelas mulheres da cidade, 
impactam a saúde e vida destas, resultando em adoecimento e exploração que o 
patriarcado não se cansa de sustentar, pois ele é exatamente o que sustenta o siste-
ma de exploração do trabalho feminino. 

O sistema capitalista-patriarcal-racista sustentado pelas violações dos direitos das 
mulheres — uma vez que parte significativa do trabalho que realizam, em espe-



120 cial os cuidados domésticos não são reconhecidos socialmente como trabalho e, 
sim, como “obrigação” deste gênero, não havendo renumeração ou divisão dessas 
funções — configura-se, assim, pela precarização do trabalho da mulher. Lança-se, 
pois, a questão: interessa a quem a manutenção das relações de opressão e domina-
ção da vida das mulheres? O patriarcado reforça a inferiorização da força do traba-
lho das mulheres, revelando-nos as desigualdades sofridas. 

Sobre isso, Lourdes Vicente nos provoca:

como A gente pensA A sAúde, A pArtir dAs desiguAldAdes, e os 
processos de Adoecimento? porque demorou muito prA distin-
guir o que é sAúde e o que são processos de Adoecimento, que 
nos vulnerAbilizAm. no mst temos umA formulAção do que seJA 
sAúde populAr. há um setor que trAbAlhA com A questão de 
gênero. “sAúde é ser cApAz de lutAr contrA tudo que nos opri-
me”. nós fizemos um estudo que permitiu fAzer A Junção entre 
sAúde e gênero. quAndo eu cheguei no [núcleo] trAmAs, hAviA 
um estudo sobre mais de 500 trabalhadores ― e eu perguntei: 
cadê as mulheres? elAs são mulheres cAmponesAs que perde-
rAm A relAção com A AgriculturA. A questão de sAúde e gênero 
permite A elAs estrAnhArem As mudAnçAs no seu território. o 
zé mAriA erA umA grAnde liderAnçA AmbientAlistA, mAs forAm As 
mulheres As primeirAs que sentirAm As mudAnçAs. isso foi muito 
legAl nA minhA pesquisA. elAs que disserAm: a gente Percebeu 
que tinha coisa errada Porque todas as crianças ficaram do-
entes de Pele. Aí elAs desconfiArAm dA águA. e fizerAm o teste 
e comprovArAm. dAí pesquisArAm e descobrirAm que um senhor 
tinhA ido lAvAr o trAtor e “por Acidente” derrAmou o Agrotóxi-
co no canal ― e contaminou a água. as mulheres disseram pra 
gente: quero saber quando vou fazer o mingau do meu menino e 
a água não ser contaminada. A gente foi dentro dA fábricA do 
melão e dA bAnAnA. tem um vídeo que diz isso. As mulheres ficAm 
em pé o dia inteiro, cortando os cachos de banana ― e vocês 
vão ver os milhAres de cAcho que elAs cortAvAm por diA. tem 
o depoimento de umA mulher de 28 Anos que foi inutilizAdA: “A 
gente trAbAlhA prA comer e come prA morrer” [fAlA dA trAbA-
lhAdorA]. 6 A 7 mil cAchos por diA! vocês pensem nesse movi-
mento de 6 dA mAnhã à meiA noite, às vezes, porque eles não têm 
A opção de dizer que não querem fAzer horA extrA. Aqui todos 
os impActos do modelo de produção. A perdA do gosto. o medo 
dA contAminAção. e A desiguAldAde de Acesso à águA (vicente 
aPud fiocruz-ce, 2019).

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



121sobre as formas e relações sociais de trabalho das mulheres do campo e da cidade. 
No tempo-escola, aprendemos que as mulheres do campo vêm sendo protagonistas 
nas mobilizações e denúncias dos impactos negativos que os megaempreendimen-
tos que chegam em seus territórios, sobretudo o agronegócio, trazem enquanto 
uma produção baseada em práticas ofensivas ao meio ambiente, com o uso indis-
criminado de agrotóxicos, e que adoecem tanto quem produz os alimentos como 
quem os consome. 

A Agroecologia torna-se um caminho viável para estas mulheres produtoras rurais, 
possibilitando e promovendo, assim, uma vida mais saudável. Estas mulheres com-
preendem que para ter saúde torna-se necessário ter um ambiente que não esteja 
adoecido, que seus territórios estejam saudáveis. Portanto, lutam pelo seu territó-
rio, bem como por modos de produções e práticas mais sustentáveis. 

Nas problematizações coletivas, o tempo-escola possibilitou considerar que discu-
tir saúde não é somente falar de adoecimentos físicos, mas de tudo que se relacio-
na com a vida das mulheres em seus territórios, seus modos de vidas, as criações 
de novos mundos, coletividade, produtividade, reprodução, suas ancestralidades, 
dentre outras possibilidades — e que estas vão se correlacionando para a constru-
ção de uma sociedade solidária, amorosa e saudável, pautada no Bem Viver.

 Desse modo, acredita-se que olhar para as complexidades dos processos que en-
volvem Saúde e Gênero é olhar para todas as existências e seus territórios. 

Ainda referenciando-nos na fala de Lourdes Vicente, refletimos sobre a importân-
cia dos movimentos de mulheres e seus coletivos, que têm anunciado potencialida-
des das mulheres nos territórios e denunciado opressões vivenciadas. A educadora 
nos lembra da urgência e necessidade de reconhecer o feminismo como oportuni-
dade de diálogo e produção de ações transformadoras, para construção de outros 
mundos possíveis, nos quais possam se incluir também os direitos da natureza. Em 
suas palavras:

“Aqui nA chApAdA os direitos dA nAturezA estão sendo negA-
dos”. As mulheres lá dA chApAdA do Apodi disserAm isso, que 
tem tudo A ver com A discussão do bem viver. umA delAs fez 
umA síntese muito legAl: Primeiro você tem o trabalho, adoece, 
comPra o remédio, dePois vira inútil. Aqui outro trAbAlho AltA-
mente degrAdAnte. eles botAm As mAntAs, plAntAm As sementes, 
o melão enrAmA e tem um outro tecido prA AcumulAr o veneno 
― e quem faz o tratamento dessas mantas são mulheres, que 
reciclAm e virAm sAcolAs pretAs que vão pArA o supermercAdo. 
essAs empresAs trAbAlhAm 24 horAs! um outro tipo de trAbA-
lho invisível dAs mulheres é o dA lAvAgem dAs roupAs contAminA-
dAs por Agrotóxicos. por lei, A empresA deveriA ter como lAvAr 
As roupAs contAminAdAs. elAs lAvAvAm A roupA todA misturAdA. 
e outro trAbAlho é o dA prepArAção dA mArmitA: elA AcordA 
às 4h dA mAnhã e prepArA A comidA, quAndo A empresA deveriA 



122 ter refeitório. nAs trAnsformAções sociAis, eles fAlAm mui-
to dA perdA dA identidAde sociAl. e de melhores condições de 
trAbAlho. gênero, sAúde e AgroecologiA só são possíveis com 
As sementes como pAtrimônio dos povos A serviço dA humAnidA-
de, com reforma agrária, com acesso à terra ― são grandes 
cAmpAnhAs! A terrA e os demAis bens dA nAturezA têm que estAr 
nA mão dos trAbAlhAdores e trAbAlhAdorAs! não tem como ter 
sAúde sem discutir cooperAção, cosmovisão. é cAdA vez mAis ne-
cessáriA A AliAnçA cAmponesA e AmbientAl: do território, do bem 
viver! não tem como ter sAúde sem vAlorizAr As pessoAs e seus 
sAberes! o debAte dA soberAniA populAr pAssA por essA lógicA. 
e de como A gente mudA os pAdrões de produção e consumo, 
no mundo todo! com essAs temáticAs que queriA trAzer esse 
debate, com essas mulheres, com o mst― e que pra ter saúde, 
temos que lutAr por melhores condições de vidA (vicente 
aPud fiocruz-ce, 2019)!

Percebe-se que na reflexão sobre construir outros mundos possíveis partindo da 
ótica Gênero e Saúde cabe a reflexão sobre o Bem Viver, que agrega um conjunto de 
elementos tais como: soberania e segurança alimentar, padrões de consumo, cos-
movisões, saberes populares, agroecologia, autonomia, relações com a natureza, 
dentre muitas, muitas outras. Assim, acredita-se que o protagonismo da mulher 
também está em todo o ciclo produtivo: nos cuidados com a terra, a colheita, a 
comercialização — e gerando renda familiar, bem como está na autonomia dessas 
mulheres em diálogo com seus territórios. Desse modo, trazemos para comple-
mentar esse diálogo, a fala de Vivian Camacho Hinojosa: 

dentro del pArAdigmA del buen vivir se entiende que “lA tierrA 
no es nuestrA, no nos pertenece, nosotros pertenecemos A lA 
tierrA, ellA es mAdre tierrA, pAchAmAmA”, por lo tAnto es ur-
gente considerAr lA sAlud de lA mAdre tierrA Ante lA AmenAzA 
cAdA vez más grAve A cAusA de lA convergenciA entre el cAmbio 
climático, lA crisis energéticA Y finAncierA, crisis de AguA Y 
producción de Alimentos etc. [...] el pArAdigmA emergente del 
sumAq KAwsAY desde lA sAbiduríA AncestrAl  de los pueblos 
indígenAs, que nos guíA hAciA unA trAnsformAción civilizAtoriA  
pArA lA humAnidAd, superAndo lA mercAntilizAción cApitAlistA de 
lA vidA Y de los seres humAnos que son trAtAdos indignAmente 
como residuos o como mercAncíA; proponemos el vivir bien 
como horizonte pArA el AmAnecer de nuestros pueblos  leJos 
de lA noche neoliberAl; donde el respeto A lA pAchAmAmA, A lA 
espirituAlidAd AncestrAl propiA de cAdA pueblo, Junto A lA Jus-
ticiA sociAl donde todos vAYAmos Juntos Y nAdie se quede Atrás, 
seA posible; que nAdie muerA de hAmbre, de sed o por violenciA, 



123sino que tengAmos lA AbundAnciA distribuidA JustA Y dignAmente 
pArA lAs comunidAdes humAnAs en equilibrio con lA pAchAmAmA 
(hinoJosA, 2020, p. 232-233).

Acosta (2016) alerta que o Bem Viver se sustenta em uma convivência harmoniosa 
entre ambiente/território e humanidade/pessoas — e rompe com as estruturas 
capitalistas-racistas-coloniais e do patriarcado, nas dimensões culturais, sociais, 
políticas e econômicas. As discussões vividas no Curso nos ajudaram a perceber 
que esse debate vem sendo proposto no contexto dos movimentos e lutas das mu-
lheres do campo. 

As mulheres que cultivam igualdade, saúde e agroecologia destacam-se nos pro-
cessos mobilizadores de resistências e existências, ocupam espaços que anterior-
mente eram privadas de existir, por conta do patriarcado que restringia seus direi-
tos. Esse patriarcado que, mesmo ainda existindo, vem sendo dizimado por essas 
mulheres que lutam, ocupam, mobilizam-se em espaços de incidência política e 
contra as desigualdades de gênero.   

Ainda com âncora na fala anterior de Lourdes Vicente e no conjunto de questões 
problematizadoras que nos trouxe, fomos incentivados a olhar para os territórios 
onde construímos nossas práticas — e buscou-se identificar as potencialidades e o 
que ameaçava a vida das mulheres. Recorremos às suas memórias, às dores (sofri-
mentos), aos modos de vida e de trabalho,  a seus saberes vivos e latentes e às suas 
espiritualidades — assim, observou-se que valorizar esses saberes é um ponto de 
partida para uma educação emancipatória e crítica.  

Em Pedagogia da Esperança, Freire (2011) reafirma essa importância — e lembra 
que partir desses saberes não significa permanecer neles, mas problematizá-los e 
encontrar as possíveis contradições que possibilitam a criticidade.

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

A gente pode, sem problemAs, discutir com os homens e As mulhe-
res. nA cAmpAnhA você desconstrói isso, porque eles começAm 
A ver que Aquilo tem A ver com eles. foi-se o tempo que A gente 
tem que ficar só entre nós ― claro que a gente teve que recu-
perAr o lugAr de últimA clAsse, mAs chegA um momento em que ou 
se discute com os homens, ou eles vão ficAr se AchAndo A última 
raPadura do deserto (sAid aPud fiocruz-ce, 2019).

Outro aspecto fundamental das discussões travadas sobre essa temática diz respei-
to às violências produzidas contra as mulheres camponesas: quando um empre-
endimento de grandes empresas agrícolas chega nos territórios, chegam com ele 
as violações de direitos, os abusos sexuais, a prostituição e todo tipo de violação, 
destacando-se ainda a precariedade e o projeto de “morte” com uso de agrotóxicos, 
implicando na saúde das mulheres do campo, nos processos agrícolas que desma-



124 tam, que usam fertilizantes — e  que são sistemas sustentados pelo patriarcado e 
colonialismo, ou seja,  modos de produção que adoecem. Lourdes nos revela: 

prA se ter ideiA, nA épocA dA colheitA do melão, chegAm 2.000 
homens pArA colheitA, que durA 6 meses. e A prostituição é um 
fAto! A grAvidez nA AdolescênciA é espAntosA! chAmei de: “os 
filhos esquecidos do Agronegócio”. prA encerrAr, digo que 
pensAr gênero e sAúde é pensAr A produção do viver: Auto-
nomiA econômicA não há sAúde se não se sociAlizA o trAbAlho 
doméstico, não tem como pensAr sAúde sem pensAr combAte Aos 
diferentes tipos de violênciA (nó crítico prA nós: não tem sAúde 
com violênciA); não tem como pensAr sAúde sem políticAs públi-
cas ― os desafios se ampliam; e lutar contra todas as formas 
de opressão e discriminAção. temos que lutAr contrA o cApitAl 
e contra nós mesmos ― a luta interna, dos valores, daquilo 
que nós defendemos. só é possível A produção dA vidA nossA 
com organização e formação permanente ― nossa consciência 
não é lineAr, tem horA que A gente AvAnçA e tem horA que A gen-
te regride! a discussão das novas relações sociais ― debate na 
AgroecologiA. As mesmAs mãos que são sAgrAdAs, que plAntAm 
e colhem e AlimentAm A nAção, não podem ser As que bAtem nA 
mulher de noite! como mAltrAto, como mulher, outrA mulher 
do meu lAdo? um grAnde problemA é o dA descriminAlizAção do 
aborto ― a religião pesa muito no campo! da culpa, de eu me 
sentir culpAdA. A gente precisA fAzer isso, é um grAnde desAfio 
essA discussão (vicente aPud fiocruz-ce, 2019)!

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

sou AdvogAdA, educAdorA feministA e trAbAlho com mulheres 
rurais desde 1989 no tema de gênero, feminista ― e desde 
2013 venho trAbAlhAndo com povos indígenAs, e desde 2015 
com mulheres indígenAs. o esplAr começou como um escritó-
rio de assessoria ― depois ficamos como ong, vamos fazer 
45 Anos. tem duAs coisAs que quero colocAr prA gente, que é: 
A gente perceber que As questões relAcionAdAs A gênero não 
podem estar numa caixinha, porque não são caixinhas ― porque 
é umA cAtegoriA de Análise! A gente não pode pensAr o desen-
volvimento do locAl sem pensAr nisso! e outrA coisA é que não 
se pode discutir gênero sem discutir As outrAs cAtegoriAs, que 
são o pAtriArcAdo e o rAcismo. em quAlquer cAmpo do desen-
volvimento, rAçA, clAsse e etniA Junto com gênero estão co-



125locAdAs. A gente começA A perceber que essAs questões que A 
gente vem discutindo historicAmente, se A gente não se rever, A 
gente morre na prática. porque as elites estão se revendo ― a 
formA como operAvAm, estão operAndo mudAnçAs não só nA mA-
teriAlidAde, mAs no cAmpo dA ideologiA, dos sAberes, dA formA-
ção do pensAmento (sAid aPud fiocruz-ce, 2019).

Jalil (2013) fala de gênero como categoria de análise da vida social, auxiliando na 
compreensão das diversas opressões e discriminações presentes na vida das mu-
lheres e chamando atenção para a necessidade de reconhecer as desigualdades e 
desnaturalizar discursos, práticas, linguagens relativas ao trabalho, ao espaço do-
méstico, público e privado. 

Na contemporaneidade vem se falando do corpo como território, corpo/gênero, e 
suas imbricações nas relações de gênero e saúde. Judith Butler procura desfazer 
concepções da normatividade, sobretudo ao nível da sexualidade e do gênero. Ela 
problematiza que as normas são aquilo que orientam os sujeitos e os guiam na in-
teração com o outro, mas também a forma pela qual o sujeito é reconhecido como 
humano, codificando nesse processo complexas operações de poder. 

Desse modo, ancorando-se na citação de Simone de Beauvoir (1970, p. 285) — 
“não se nasce mulher: torna-se uma” —, propõe-se desfazer a norma, para desfazer 
o conceito de gênero, e considerar as relações de gênero a partir do desejo e das 
identidades. Butler (2002) acredita que o “tornar-se” é o veículo de transformação 
e de construção para o gênero. Para a autora, fazer-se justiça ao próprio sujeito é 
percebê-lo como humano antes do seu gênero e vê-lo para além da sua sexualida-
de, da sua genitália.

A discussão envolvendo gênero e feminismo que se constituiu nesta experiência, 
em diálogo com a Educação Popular em saúde, nos aproximou do que Claudia Ko-
rol nomeia de feminismo popular. A autora, em seus escritos que nascem de expe-
riências no contexto de movimentos populares latino-americanos, referenda uma 
perspectiva feminista que nasce das lutas cotidianas e comunitárias, campesinas, 
que se fazem resistência e rebeldia na proposição de enfrentar a violência do capi-
talismo colonial e patriarcal. Em suas palavras:

los feminismos populAres mArchAn muchAs veces en lA mismA di-
rección que otrAs corrientes del feminismo, nAcidAs Y crecidAs 
en distintAs geogrAfíAs. el diálogo no Jerárquico es pArte de lA 
propuestA feministA. por eso, Al relAcionArnos con otrAs cor-
rientes, esperAmos que nuestrAs experienciAs se enriquezcAn 
en el inter-cAmbio, Y Al mismo tiempo puedAn AportAr A ellAs. 
nuestro feminismo no reconoce lAs fronterAs coloniAles que 
sepArAn A nuestros pueblos ni A nuestros cuerpos. identificAr 
el territorio en el que crecemos como colectivAs rebeldes no 
implicA desconocer los muchos esfuerzos por cAmbiAr Al mun-
do que nAcen en otros espAcios Y territorios. es simplemente 



126 sAbernos AtrAvesAdAs por estA geogrAfíA en lA que pensAmos 
Y ActuAmos, por su historiA, por lAs huellAs con lAs que nos 
encontrAmos, por lAs heridAs, lAs esperAnzAs, los modos de 
orgAnizArnos, Y lAs muchAs posibilidAdes de creAción que inven-
tAmos (Korol; cAstro, 2016, p. 160).

As ideias de Korol, nos ajudam a ancorar saberes e acúmulos dos movimentos po-
pulares de mulheres camponesas, indígenas e quilombolas, que vêm denuncian-
do ameaças e anunciando potências criadoras de vida. Aqui lembramos um mo-
vimento presente em territórios que o Curso envolveu: o Movimento de Mulheres 
em Defesa da Agroecologia que vem trazendo luzes sobre o processo de produção 
agroecológica como uma estratégia viável de construção do Bem Viver. Este tem 
incorporado, além das dimensões econômicas e sociais, a dimensão do sagrado, 
dos cuidados com a natureza e as cosmovisões tradicionais. 

Por fim, seguimos nos inquietando sobre a necessidade de seguir discutindo es-
sas relações em espaços diversos e considerando a potência desta experiência ao 
incluir em sua base curricular, de modo articulado com a Educação Popular e a 
promoção da equidade em saúde, o debate de gênero, saúde e agroecologia.  Nessa 
perspectiva o Curso também oportunizou a problematização da temática gênero 
com as transexualidades, sempre em diálogo com a Educação Popular.

5.2 GÊNERO, TRANSEXUALIDADE E SAÚDE

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

nosso pAís não nos trAz gArAntiAs de segurAnçA. e quAndo 
essA mulher é negrA ou trAns, quAndo elA vivenciA essAs outrAs 
reAlidAdes? sou homem trAns. como umA pessoA trAns, como 
trAnsgênero, sou presidente dA sociedAde trAns do ceArá. 
gerenciei o primeiro Abrigo trAns do brAsil. Ano pAssAdo... 
[ri] ― dei risada porque estamos no país que mais mata pesso-
As trAns. é umA ousAdiA criAr um Abrigo pArA pessoAs trAns! 
A gente viver no ceArá, fAmoso pelA morte dA dAndArA, e 
criArmos um Abrigo trAns, sem recursos públicos e totAlmen-
te voltAdo pArA o Ato dA solidAriedAde. esse Abrigo chegou A 
Acolher 21 pessoAs trAns. infelizmente o Abrigo foi desAtivAdo 
Ano pAssAdo, porque viver de doAções não é fácil. o Abrigo 
tinhA o obJetivo de AmpArAr pessoAs por questões que não erAm 



127só financeiras nem só familiares, mas inclusive a solidão ― que 
A solidão é um fAto que cAusA o suicídio no nosso pAís. mAs o 
que mAis me chAmou Atenção é que elA trouxe um leque grAnde, 
diverso, prA entender As mulheres do cAmpo. elA trouxe o pro-
cesso de intersetoriAlidAde, com diversos eixos que perseguem 
essAs mulheres. quero trAzer isso dA sAúde dos corpos trAns 
(lemos aPud fiocruz-ce, 2019). 

A compreensão de corpos trans, em transição, e das subversões das normas por 
eles expostas, nos faz retomar as construções das reflexões que ainda não foram 
superadas, e das fragilidades da produção do conhecimento que se tem de vidas 
trans. Lemos nos ensina, referido por Beauvoir (1970) e por Maia (2019):

ao falar disso, estamos falando de diversas transições ― é 
importAnte entender o corpo trAns, prA entender sAúde e As 
vulnerAbilidAdes. o corpo trAns está constAntemente em pro-
cesso, de construção e de desconstrução ― a medicina, a so-
ciedAde precisAm entender isso, os postos de sAúde. recente-
mente foi feitA umA cArtilhA (vou deixAr Aqui) sobre A sAúde dos 
homens trans ― mas foi pro ministério da saúde, que reprovou 
A cArtilhA. essA cArtilhA fAlA sobre homens trAns, reprodução, 
o afeto, doenças ― e o ministério da saúde tirou do ar. esse 
ano a cartilha voltou, mas sem as imagens ― por conta deles 
AchArem “exóticAs”. então é preciso desconstruir o que sAbe-
mos AcercA do corpo feminino e mAsculino, senão não tem como 
ter sAúde trAns. o corpo trAns vAi subverter As normAs de 
gênero. e esse homem e mulher só o são pela genitália ― essa 
verdAde cAusA problemAs não só à sAúde físicA, mAs mentAl. 
desconstruir esses processos culturAis é de subversão à essA 
normA impostA como verdAdeirA, AbsolutA, que vem do pAtriArcA-
do, do mAchismo. é o mAchismo que vAi dizer o que é ser homem 
ou mulher de verdAde! o próprio mAchismo fAz um processo de 
violênciA contrA os homens, Ao dizer quAl é o “mAis” ou “menos” 
homem. Ao subverter essA normA, nAsce A trAnsição: Ao enten-
der que corpo mulher e homem são construções, como vAmos 
aprender com a beauvoir ― a gente torna-se mulher, torna-se 
homem, não se “nAsce”. e Ao fAlAr de trAnsição, estAmos fA-
lAndo de processos trAnsitórios, que estão subvertendo essA 
normA. esses processos vão cAusAr modificAções (lemos 
aPud fiocruz-ce, 2019).

A educadora Said também problematizou a estrutura binária e linear que vivemos, 
homem e mulher que, em seu dizer, têm a ver com a noção de corpo/território, 
ancestralidades e culturas, ou território/corpo e corpo/território, como nos relata: 



128 [...] é pensAr A relAção corpo/território. não posso pensAr no 
território sem pensAr no meu corpo, porque ele é território! 
e Assim como A gente quer o território livre, os corpos dAs 
mulheres tAmbém querem que o seu território não seJA invAdido. 
nisso, ApontAr quem é o inimigo. A gente não pode se AcomodAr 
ou se resignAr com o que o sistemA de cApitAl diz que A gen-
te é ― ele diz que a gente é o mercado. já em 2008, o banco 
mundial dizia que o mercado são as mulheres ― e isso hoje se 
consolidA. [...]  e lembrei dos povos indígenAs. pAJé bArbosA é 
dA etniA pitAguArY. eu chAmei A reunião dAs mulheres e, de re-
pente, ele sentA. ele, A coisA mAis fofinhA. eu fiquei nA minhA. Aí 
ele disse: eu quero pArticipAr dessA reunião. ele disse: estou 
à vontade, Porque sou homem e sou mulher! eu trago no meu 
corPo as mulheres e as mulheres estão acima da minha cabeça. 
Aí eu fui pesquisAr: nAs tribos norteAmericAnAs, não existiA 
essA diferençA. As mulheres erAm mulheres porque tinhAm 
sentimento de mulheres e os homens porque tinhAm sentimento 
de homem. não AchAvAm que ninguém erA superior. e eu comecei 
A ver que eles não têm discriminAlizAção no cAmpo dA homos-
sexuAlidAde. conheço trAns, homossexuAis mulheres, homens. 
não tem chacota, nada disso ― o que me impressionou demais, 
porque no nosso meio não é Assim. é outrA lógicA! A coisA dA 
ancestralidade, do cuidado ― a gente tem que aprender (said 
aPud fiocruz-ce, 2019).

Na constituição de 1988, a saúde é compreendida de forma ampla, em que o acesso 
das pessoas e coletividades aos bens e serviços públicos oferecidos pelas políticas 
sociais são universais. A saúde é uma conquista do povo brasileiro, representa o 
compromisso e a responsabilidade do Estado com o bem-estar da população (BRA-
SIL, 1988, art. 194). 

A políticA lgbt tem como mArcA o reconhecimento dos efeitos 
dA discriminAção e dA exclusão no processo de sAúde-doençA 
dA populAção lgbt. suAs diretrizes e seus obJetivos estão, 
portAnto, voltAdos pArA mudAnçAs nA determinAção sociAl dA 
sAúde, com vistAs à redução dAs desiguAldAdes relAcionAdAs à 
sAúde destes grupos sociAis (brAsil, 2013, p. 8).  

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

porque dAqui A pouco quAndo formos discutir serviços gineco-
lógicos, vAmos dizer que são pArA As mulheres. Aí de repente 
tem um homem no meio de 100 mulheres ― e ele é convidado a 



129sAir (digo isso fAlAndo dos postos de sAúde). trAns é quem sAi 
de um corpo pArA o outro; As sisgêneros são As que não mudAm 
os corpos. prA fAlAr de sAúde temos que entender essA situA-
ção. A gente precisA entender esses processos. outro é o pro-
cesso binário: homem/mulher. quem são esses homens? quem 
são essAs mulheres? homens e mulheres sisgêneros! A mAter-
nidAde escolA, por exemplo, elA é pArA As mulheres. mAs e pArA 
os homens trAns que engrAvidAm? A própriA questão do câncer, 
que os homens têm, de mAmA, mAs o mAchismo não deixA ApAre-
cer os dAdos de que isso é um fAto. A mAternidAde concentrA 
serviços direcionAdos às mulheres cis — e de repente tem um 
cArA bArbudo nA filA. A situAção é muito inconveniente! A equipe 
médica que fez minha cirurgia foi estudar ― mas separou uma 
enfermAriA só pArA mim! no sus que tem cArênciA!... tudo isso 
foi pensAdo nAquele território (meAc – mAternidAde escolA 
Assis chAteAubriAnd), porque ele não foi pensAdo pArA nós! e 
no hospitAl, que Atende mulheres, elAs ficAvAm se perguntAndo 
se erA um homem mesmo! e A situAção dAs mulheres trAns é pior 
AindA! nós somos vidAs teimosAs, porque persistimos em querer 
viver com A vidA que não foi feitA pArA nós! esse modelo normA-
tivo binário, ele é mAis conhecido como fêmeA e mAcho. o mA-
chismo é tão grAnde que ensinou o que é fêmeA e mAcho. e isso 
está ligAdo Ao biológico. foi ensinAdo que fêmeA tem vAginA e 
mAcho tem pênis. quAndo nAscemos, Já se vem com essA expres-
são: é fêmea! é macho! vocês Já nAscerAm todos cirurgiAdos, 
A vidA de vocês Já foi todA tAlhAdA A pArtir dA genitáliA! viver 
numA sociedAde que não te vê como ser totAl, mAs como umA vA-
ginA, um pênis, é muito pesAdo! vAmos desconstruir isso! vAmos 
parar de crer que ser mulher é ter vagina ― e ser homem é ter 
pênis! cisheteronormAtividAde. cis = o contrário de 
trAns. trAnsgênero, eu e netA [presente nA sAlA]. vocês são 
cis. hétero está relAcionAdo à heterossexuAlidAde = relAção 
Afetivo-sexuAl entre homens e mulheres, diferente dA homos-
sexuAlidAde entre dois homens e duAs mulheres (lemos aPud 
fiocruz-ce, 2019). 

Aprendendo com as experiências trazidas para o tempo-escola do Curso, pode-
mos inferir que as identidades são construções sociais, psicológicas, sociológicas e 
culturais — e que não há uma perspectiva binária de identidades de gênero. Essa 
compreensão aponta para a necessidade de produção de conhecimentos que consi-
derem, incluam e visibilizem identidades de gênero, numa perspectiva não binária 
que permitam aos profissionais de saúde, de educação e de outros campos aceitar 
essas múltiplas escolhas.  



130 sou estudAnte de pedAgogiA e trAbAlho no esplAr. nA sexuAli-
dAde temos 4 possibilidAdes; forA disso temos outrAs milhAres 
de sexuAlidAdes segundo Judith butler, Assim como bigênero, 
Agênero etc. estAmos fAlAndo de visão bináriA. temos dois 
sexos: pênis e vAginA, e tem quem tem os dois. e são pArtes que 
às vezes não se ArticulAm. posso dizer enquAnto mulher trAns, 
porque só posso fAlAr por mim. o demsexuAl vAi ver você como 
ser humAno. tem demsexuAl que vAi se relAcionAr no finAl dA 
vidA, porque o lAço Afetivo tem que existir (netA aPud fio-
cruz-ce, 2019).

O relato de Neta nos remete à violência quanto à falta de compreensão e ao etique-
tamento dos corpos nessa perspectiva binária, desconstruindo-os, e invisibilizan-
do os corpos múltiplos que seguem em luta pelo reconhecimento dos corpos que 
carregam outras possibilidades de existir. As reflexões incluem também os elemen-
tos da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), construção das relações sociais a 
partir da ideia de raça e gênero, através da dominação colonial, eurocêntrico, e que 
permanecem nos corpos negros, indígenas e das mulheres: 

isso que A netA fAlou chAmA-se Pluralidade. não é coisA de 
extraterrestre, não é esquisitice, é pluralidade ― é o que 
nossA sociedAde não permitiu viver. o que elA permite viver é 
só esse modelo Aí: A mulher e o homem cis, A mulher e o homem 
heterossexuAl vivendo o processo normAtivo. Aqui estAmos 
dialogando para desconstruir essa palavra ― e deixar viver as 
demAis práticAs e experiênciAs de outros seres, prA não deixAr 
imperAr um único modelo de mulher e/ou de homem! existem 
vários modelos! se A gente não entender isso, vão dizer: você 
não existe! isso é piAdA! vivemos isso AindA. é possível trAnsitAr 
em suA identidAde de gênero? eles não estão em espAço nenhum, 
esses corpos estão longe de ter uma vida saudável ― lineari-
dAde. isso vAi gerAr crise sociAl! por que esses corpos estão 
forA? isso gerA umA crise. A gente compreende que existe umA 
estrutura ― cisheteronormativa. ela não vai permitir 
que estruturAs subAlternizAdAs tenhAm Acesso A umA sAúde dig-
na. esse não-lugar, esse não pertencimento ― alguém ninguém, 
As pessoAs trAns, que estão forA dA normAtividAde. por que 
não externAlizAção? quAlquer diferençA é considerAdA forA 
do “normAl”. isso é A medicinA que vAi fAzer o cálculo pArA dizer 
qual o corpo saudável, perfeito, natural ― a religião também, 
principAlmente do colonizAdor. isso é um processo de nAturezA 
biológica ― de novo desconstruir a identidade que está cons-
truídA nA nAturezA genitáliA. e o cAso dAs mulheres que perdem 
A mAmA? como se ter pênis ou seio fosse o determinAnte dA 



131identidAde de gênero! isso é colonizAção, é um processo colo-
niAl (lemos aPud fiocruz-ce, 2019, grifos do Autor)!

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

precisAmos descolonizAr o que c hegou Aqui! porque nossA 
mente é colonizAdA pelo mAcho brAnco e opressor, que vAi dizer 
que elA não é mulher e ele não é homem! o homem tem práticA 
mAchistA de ficAr medindo pênis. Aquele mictório é um processo 
colonizAdor de ficAr vigiAndo se seu pênis está no pAdrão ou 
não. então tem essA doençA que está nA nossA cAbeçA que não 
permite ver A diversidAde. se você não desconstruir seu olhAr, 
ele vAi ser preconceituoso, trAnsfóbico! isso é um processo 
que vAi cAusAr 3 situAções: 1. existe umA estruturA normAtivA 
regendo os sistemAs simbólicos, quem é e quem não é; 2. existem 
outrAs estruturAs pArA Além dessA que rege, que é dominAnte 
― e que cria seus mecanismos de vivência e prática discursiva 
(no momento em que se começA A desconstruir isso, vão ver 
que não são corpos AlienígenAs, mAs diversos; A gente precisA 
entender que o corpo de umA mulher não é o corpo de todAs 
As mulheres; 3. e como essAs estruturAs se relAcionAm. Aí, o 
que chAmo de: nós somos vidas teimosas! porque elAs insistem 
em viver em umA sociedAde que não AceitA o diferente! porque 
Ao fAlAr de corpo de mulher, você está fAlAndo de todo um 
contexto sociAl, não de umA vAginA. é dAquilo que lourdes 
fAlou: de umA lutA, de umA situAção, de umA estruturA de per-
tencimento. eu nuncA fui mulher nesse sentido, porque nuncA 
vivi A estruturA sociAl de umA mulher, Assim como As mulheres 
trAns nuncA forAm homens, porque nuncA viverAm estruturA 
social do homem. eu trouxe tudo isso pra gente pensar ― e um 
desAfio prA todos nós, prA desconstruir esse modelo cishe-
teronormAtivo, do que é ser homem e ser mulher, senão 
A gente não vAi entender o que é ser humAno! será que é todA 
mulher que tem Acesso Ao hospitAl dA mulher? A gente colocA 
questões pra ver que estamos num modelo colonial ― e vamos 
pensAr nA gArAntiA de sAúde pArA As pessoAs trAns, A pArtir 
desses conceitos todos (lemos aPud fiocruz-ce, 2019)! 
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OSemiárido brasileiro se caracteriza por ter um período de estiagem de chuvas, 
onde chove em média 200 a 800mm, chuvas estas concentradas em alguns meses 
por ano e com certa distribuição irregular. No Brasil, o Semiárido é o mais chuvoso, 
ainda. O Estado do Ceará possui, em toda sua territorialidade, condições, clima e 
bioma da região semiárida:  

A região cobre pouco mAis de 18% do território nAcionAl e 
53% do nordeste, Além de mAis de 17% do norte de minAs 
gerAis, AbrAngendo um totAl de 1.135 municípios, com um 
contingente de mAis de 22 milhões de hAbitAntes. no entAnto, 
AindA é ApresentAdA nA mídiA como um lugAr dA fome, dA misériA, 
dA incApAcidAde e dA inviAbilidAde, tudo reforçAdo pelA ideiA 
equivocAdA de que é A nAturezA que gerA essA condição. e é 
nesse contexto que A convivênciA surge como um enfoque que 
permite tAmbém expAndir o olhAr, revelAndo umA região vivA e 
de imensA riquezA e diversidAde, que se expressA em pelo menos 
160 diferentes microclimAs, com enorme cApAcidAde de resili-
ênciA, e tAmbém em povos (vAqueiros, quilombolAs, indígenAs, 
comunidAdes de fundo de pAsto, gerAzeiros, extrAtivistAs, povos 
de terreiro, Agricultores fAmiliAres) que cultivAm, criAm, extrA-
em, cAntAm, dAnçAm, observAm A nAturezA e produzem conheci-
mento (AnA [ArticulAção nAcionAl de Agroecolo-
giA], 2014, p. 22).



136 O Semiárido que queremos destacar compõe uma realidade dinâmica, potente e 
criativa, com modos de vida cuja compreensão perpassa diversos olhares. Histori-
camente, os grandes veículos de comunicação têm disseminado uma imagem des-
tes territórios como lugares incompatíveis com a vida. Morte e vida. Vida e Morte. 
Aqui, não como um ciclo vital de nossas existências, mas de um lugar sem possibili-
dade de vida. Porém, a Convivência com o Semiárido nos tem mostrado outras pos-
sibilidades. Outras lentes precisam ser geradas para que possamos compreender 
que o Semiárido é vida pulsante, que ele é rico em vida.  

No tempo-escola, a educadora Cristina Nascimento, representante do Fórum Ce-
arense Pela Vida no Semiárido e da instituição Centro de Estudos do Trabalho e 
de Assessoria ao Trabalhador e à trabalhadora (CETRA), nos provocou a descons-
truir/reconstruir nossos olhares para a região semiárida. 

o semiárido, cuJA representAção é A dA cArcAçA, dA cAveirA 
do boi, é tAmbém disputAdo pelo Agronegócio, porque ele gerA 
riqueza, gera poder político ― e nessa última eleição a gente 
pôde ver isso. então, olhAr o território do semiárido é olhAr 
com várias lentes ― a nossa é a da agroecologia, já a do 
Agronegócio é A dA explorAção pArA um grupo, pArA um segmen-
to, independente de gerAr morte de pessoAs ou do Ambiente. 
olhAr com A lente do Agronegócio é olhAr A águA como mercA-
doriA. sob A lente do Agronegócio, nossA semente não serve, 
nossA gente não tem cApAcidAde de sobreviver do seu trAbAlho, 
não tem conhecimento. e Aí o se considerAr AnAlfAbeto é des-
considerAr o nosso sAber como conhecimento. e olhAr pArA As 
mulheres, negros, índios desse lugAr virA um olhAr que gerA 
morte. esse o olhAr do Agronegócio. e historicAmente há um 
processo de resistênciA, sob A lente dA convivênciA com o se-
miárido. A gente olhou A terrA como formA dA gente produzir 
Alimento e AutonomiA, por isso A necessidAde dA reformA Agrá-
riA. e sob o olhAr dA AgroecologiA, A gente vAi ver esse lugAr 
como de riquezA, de belezA, de sAber dos homens e mulheres 
prA trAnsformAr seu lugAr e seu territórios. A AgroecologiA 
tem como princípio reconhecer esses suJeitos como suJeitos de 
sAber. não se fAz AgroecologiA sem terrA, sem Acesso à águA e 
sem Acesso às sementes (crioulAs) (nAscimento aPud fio-
cruz-ce,  2019b).

O território Semiárido passa por definições, por vezes, tecnicistas, como as carac-
terizações de clima, solo, vegetação, questões hídricas, reduzindo suas complexi-
bilidades de existências, culturas e modos de vida. Alessandro Nunes, da Cáritas 
Regional Ceará, referenciou no tempo-escola:

o semiárido é uma região de muitas contradições ― ligadas às 



137questões físicAs, AmbientAis. mAs do ponto de vistA sociAl, há 
coisAs que sAltAm Aos olhos: o olhAr dA secA como vilã e, por 
outrA, um semiárido puJAnte, com irrigAção, que é o Agrone-
gócio. existem outrAs formAs de conviver com o semiárido, em 
que A secA não vAi mAis ser um problemA (nunes aPud fio-
cruz-ce, 2019b).

quAndo A gente olhA pArA o semiárido com esses dois olhAres 
― semiárido que é grande e abrange 11% do território na-
cionAl e em termos de mundo ocupA 33% dAs terrAs semiáridAs 
do mundo ―, a gente tem um território enorme. e apenas 4% 
dele pode ser irrigAdo. existe limitAção pArA essA irrigAção, 
por contA dA limitAção de solo (porque ele é rAso, pedregoso). 
então, por onde A gente pode de fAto construir outrA perspec-
tivA, que não seJA só A dA irrigAção? Aí A gente começA, A pArtir 
do AprendizAdo com Agricultores e AgricultorAs, A pensAr que 
há outrAs formAs de convivênciA com o semiárido/csA, que A 
secA não vAi ser mAis um problemA. A pArtir dessAs experimen-
tAções desses/As Agricultores/As, se percebe que é possível 
conviver e com dignidAde (nunes Apud fiocruz-ce, 2019b; 
dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 2019A).

Ainda com referência à produção do tempo-escola, Cristina Nascimento traz à cena 
várias dimensões que destacam a complexidade que envolve o imaginário, simbo-
logias e estereótipos em relação ao Semiárido. Uma dessas dimensões diz respeito 
aos diálogos entre Agroecologia e Convivência com o Semiárido, que apontam pos-
sibilidades de perceber a criatividade pulsante das vidas resistentes do mesmo, 
mostrando que é possível garantir soberania alimentar, saúde, proteção à biodiver-
sidade em nossos territórios, valorizando a cultura alimentar, a partir de políticas 
públicas de acesso à água e produção de alimento.

Nascimento (apud FIOCRUZ-CE, 2019b) trouxe importantes reflexões sobre as re-
lações de exploração capitalista expressas no agronegócio e sobre as manipulações 
políticas com o objetivo de manter a exclusão e as iniquidades. Também desvela a 
necessidade de fazer uma disputa da narrativa a partir da perspectiva agroecológi-
ca, e de Convivência. A Articulação Nacional de Agroecologia vem refletindo sobre 
a Convivência com o Semiárido, como ela ressalta:

o mAis importAnte quAndo se discute A secA é o AprendizAdo nA 
discussão dA convivênciA com o semiárido. esse é um conceito 
recentemente reconhecido pelo estAdo, que tem um reforço 
muito grAnde AtrAvés do progrAmA um milhão de cisternAs 
(p1mc). A cisternA de 16 mil litros, que ArmAzenA águA pArA 
consumo humAno, é umA estrAtégiA pArA gArAntir o Acesso mí-
nimo à águA, direito que sofre com o AproveitAmento político A 



138 fim de beneficiAr o AbAstecimento por pipAs d’AguA, por exemplo. 
há um confronto, em AlgumAs regiões, do Agronegócio com 
povos trAdicionAis no Acesso à águA (AnA, 2014, p. 110).

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

os temAs Aqui têm um entrelAce muito grAnde. [...] estAmos 
fAlAndo de um lugAr, de um recorte do brAsil, Assim como As 
váriAs regiões têm. [...] e prA fAlAr de AgroecologiA, prA nós, 
estAmos fAlAndo numA perspectivA de olhAr, propor e de viver 
sobre esse lugAr [...]. AgroecologiA tAmbém: elA tem váriAs for-
mAs! e se opõe à perspectivA do Agronegócio (nAscimento 
aPud fiocruz-ce, 2019b)!

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

[...] nA construção de suA trAJetóriA, o reconhecimento e A 
vAlorizAção do pApel dAs AgricultorAs e dos Agricultores como 
suJeitos do processo de construção do conhecimento; A vAlori-
zAção do conhecimento locAl; A leiturA compArtilhAdA dA reA-
lidAde; o estímulo à experimentAção; o estímulo Ao intercâmbio 
[...] (AnA, 2014, p. 83).

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

AgroecologiA não é só deixAr de produzir sem veneno! e A gen-
te que mora no urbano, a gente escuta sobre o orgânico ― e 



139eu quero trAzer umA experiênciA. A nossA produção Agroecoló-
gicA é orgânicA, mAs nem sempre A produção orgânicA é Agroe-
cológicA. porque pode não ter AgroecologiA sem diversidAde 
de culturAs, de suJeitos, de modos de vidA. porque tem gente 
que quer comer bAnAnA o Ano inteiro, mAs A bAnAnA tem A épocA 
de dAr! e A AgroecologiA respeitA isso: o tempo dA nAturezA! 
e o orgânico pode não respeitAr isso. essA tem sido umA trAJe-
tóriA complexA, em que A gente tem tido que dizer que A gente 
quer comer sem veneno, mAs nem por isso quer umA monocul-
turA de orgânico! nesse emArAnhAdo de coisAs, nesse olhAr, é 
que A gente vem construindo essAs experiênciAs (nAscimen-
to aPud fiocruz-ce, 2019b).

Aqui gostaríamos de destacar diálogos importantes entre as concepções trazidas 
no tempo-escola acerca da Agroecologia, da Convivência com o Semiárido e a Edu-
cação Popular como modos de vida e conhecimentos emancipatórios. Paulo Freire, 
em Pedagogia da Esperança (2002), nos ajuda a pensar sobre esse processo de 
construção do conhecimento potencializada pelo Curso, no sentido da necessidade 
de uma educação libertadora, que nasce de um percurso para chegar na transfor-
mação de realidades do povo do Semiárido: 

percorri grAnde pArte do pAís em viAgens em que Aprendi re-
Almente muito. Aprendi fAzendo pArte, Ao lAdo de educAdores 
e educAdorAs chilenAs, de cursos de formAção pArA quem, nAs 
bAses, nos AssentAmentos dA reformA AgráriA, trAbAlhAriA, com 
cAmponeses e cAmponesAs, A questão fundAmentAl dA leiturA dA 
pAlAvrA, sempre precedidA pelA leiturA do mundo. A leiturA e A 
escritA dA pAlAvrA implicAndo umA leiturA mAis críticA do mundo 
como “ cAminho” pArA “ reescrevê-lA”, quer dizer, pArA trAns-
formá-lA. dAí A necessáriA esperAnçA embutidA nA pedAgogiA do 
oprimido. dAí, tAmbém, A necessidAde, nos trAbAlhos de AlfAbe-
tizAção, numA perspectivA progressistA, de umA compreensão dA 
linguAgem e de seu pApel Antes referido nA conquistA dA cidAdA-
niA (freire, 2002, p. 22).

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

por isso é importAnte A orgAnizAção sociAl dentro do terri-
tório ― e a própria reforma agrária! o território, o lugar, 
é fundAmentAl pArA o debAte dA AgroecologiA: quAnto mAis 
resgAto As formAs de vidA locAl, mAs segurAnçA quAnto Aos 



140 modos de produção, de trocA, de viver nesse lugAr! muitAs 
redes de Agricultores/As, que trocAm experiênciAs, voltAm prA 
cAsA, olhAm pArA o seu quintAl e trAnsformAm suA vidA! Além dA 
experiênciA individuAl de cAdA um, é preciso o encontro, pArA A 
trocA. porque não queremos criAr o que o Agronegócio fAz, 
que é o isolamento, o lucro único ― a gente quer é que se 
troque, que se compArtilhe, que hAJA processos criAtivos, onde 
se descobre As soluções. é importAnte o Agrônomo, o técnico, 
desde que ele não chegue dizendo o que se tem que fAzer, mAs 
que diAlogue com quem está no território (nAscimento aPud 
fiocruz-ce, 2019b).

Na experiência do CETRA e de outras organizações do movimento de Convivência 
com o Semiárido vem-se fortalecendo a construção do conhecimento agroecológi-
ca com as famílias agricultoras, indígenas, quilombolas, com profissionais de ATER 
(Assessoria Técnica de Extensão Rural), dentre outros, tendo como amparo as ex-
periências e princípios da Educação Popular para a construção dos novos olhares 
e modos de vida no Semiárido.

Acredita-se que a Agroecologia é ciência, prática e movimento. Essa tríade, possi-
bilita fortalecer um corpo de conhecimentos sistematizados que dialoga com os 
saberes, práticas, produção de pensamento e compreensões dos sujeitos/as/es en-
volvidos/as/es em seus territórios. 

Referenciamos a prática que busca garantir a diversidade de produção e modos de 
vida que se alinham com a Convivência com o Semiárido em seus territórios, para 
as transformações e mundos possíveis. “A agroecologia é uma ciência com paradig-
mas em construção e vem trazendo para o ensino agrícola a crítica ao tecnicismo 
com uma preocupação harmônica com os recursos naturais e a realidade dos pe-
quenos agricultores, originando uma filosofia de vida” (BEM et al., 2016). 

Outra dimensão que emerge na discussão sobre os entrelaçamentos acerca da con-
vivência com o Semiárido é a concepção do Bem Viver, originária das tradições e 
pautas de lutas dos movimentos sociais indígenas e de comunidades tradicionais, 
que se contextualiza em uma concepção de natureza compreendida como um ser 
vivo e como sujeito de direitos (ACOSTA, 2016; GUDYNAS, 2019).  Por outro lado, 
também se integra à ancestralidade relacionada aos processos de cuidados e cura 
pela natureza. As plantas, ervas medicinais e seus conhecimentos repassados por 
gerações são cultivados em seus territórios, quintais agroecológicos que fazem 
parte dos sistemas agroalimentares. Reconhecer esse lugar de cura e cuidado, mui-
tas vezes invisibilizado, é reconhecer a cultura dos povos originários e sua larga 
experiência de Convivência com o território. 

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



141comunhão com Pachamama (a Terra), com as energias do universo. 

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

Soraya Vanini Tupinambá, em atividade do tempo-escola, destacou que “a Agroe-
cologia cumpre um papel fundamental, porque reconhece a sociodiversidade, as 
populações com os manejos das águas. E precisamos aprofundar o conceito de ter-
ritório, de Agroecologia, a própria Convivência com o Semiárido precisa ser melhor 
compreendida” (FIOCRUZ-CE, 2019b). 

Ivanilde Damasceno destaca a importância do diálogo entre o saber das vivências 
locais e o saber acadêmico —e complementa:

AgroecologiA é A trAnsformAção do seu lugAr e território, dAs 
relAções entre suJeitos de sAberes, diversidAdes, respeito à 
gerAção, gênero, rAçA, etniA de tAntos outros, como os povos 
dAs águAs, do cAmpo e dA cidAde. AgroecologiA é intercâmbio, 
é conhecimento pArtilhAdo e vivido, é reformA AgráriA, é resis-
tênciA, humAnizAção e respeito à biodiversidAde (aPud fiocru-
z-ce, 2019A).

As várias lentes lançadas no Curso sobre territorialidade e Agroecologia se articu-
lam na luta pelo acesso à terra e o acesso à água — e também foram possíveis de 
ser mobilizados diálogos sobre os processos demarcatórios dos territórios indíge-
nas, quilombolas, e sobre o direito à pesca artesanal. 

Fica evidente que camponeses/as, indígenas, povos e comunidades tradicionais, 
pescadores/as, quilombolas, organizações e movimentos sociais fortalecem, por 
meio da Agroecologia e da Convivência com o Semiárido, a resistência e lutas pe-
las pressões oriundas da ocupação dos territórios pelo agronegócio, pelos grandes 
empreendimentos turísticos, carcinicultura, eólicas, dentre outros que invadem e 
violam os direitos dos sujeitos nos territórios. E ao resistir/existir, esses sujeitos/
as/es provocam questões críticas e desafiam-nos para a afirmação de um mode-
lo de desenvolvimento que cuida da terra, das águas, alimenta, promove saúde e 
emancipa os povos:

se A gente olhA [o progrAmA] 1 terrA e 2 águAs, isso é umA 
revolução que Acontece no semiárido! se A gente tivesse um 
milhão de fAmíliAs no semiárido com águA pArA beber e pArA pro-
duzir, imagina! aí veio o golpe ― e isso parou. hoje temos mais 
de 200 mil fAmíliAs com essAs experiênciAs, imAgine 1 milhão! 
[...]. porque quAndo A gente JuntA os Agricultores, se produz 
sAber! e o que se tem gerAdo no semiárido, Além disso tudo? 
nós temos um vAzio. nós temos que nos debruçAr muito sobre 



142 o que nos trouxe Até Aqui. isso inclui nossos erros, nossos 
equívocos, como trAtAmos o Agronegócio. houve um empoderA-
mento desse segmento ― ao tempo em que houve recursos para 
A convivênciA com o semiárido, A AgroecologiA, houve fortAle-
cimento do Agronegócio. é possível essA convivênciA (nAsci-
mento aPud fiocruz-ce, 2019b)?!

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

educAção populAr está nA históriA de vidA e nAs vivênciAs dos 
povos, nAs experiênciAs dos pescAdores e pescAdorAs, nA ques-
tão dA águA, dos mAres, dA pescA e do Alimento. trAzendo vivA A 
terrA e A águA, essAs populAções são exemplos de sobrevivên-
ciA e merecedorAs de umA quAlidAde de vidA em iguAldAde, frA-
ternidAde e liberdAde. A gente tem que conhecer e estrAnhAr 
quAndo não houver A presençA dos/As pescAdores/As no meio 
dA AgroecologiA! é isso. vAmos Aprender com os pescAdores 
e pescAdorAs A pisAr nA águA — quem Pisa na água não deixa 
rastro! A gente está num momento de não deixAr rAstro! e ci-
tAr o que A gente fAz! nossA escritA subversivA: AgroecologiA, 
economiA solidáriA, educAção populAr não são distintAs! e não 
deixAm rAstro (nonAto aPud fiocruz-ce, 2019c)!

Estar alerta sobre a relação terra e mar e Agroecologia é perceber que pescadores 
e pescadoras artesanais de comunidades tradicionais vêm sofrendo diversos im-
pactos negativos que violam seus direitos, sendo que a pesca artesanal tem baixo 
impacto ambiental, garante a sustentabilidade dos ecossistemas pesqueiros, for-
talece a cultura do povo litorâneo, vem se contrapondo ao movimento desenvolvi-
mentista.    

Soraya Vanini Tupinambá, ainda, reforça a importância da aproximação das lutas 
por Agroecologia com os/as pecadores/as artesanais:

nessA experiênciA todA de pescA ArtesAnAl, territoriAlidAde, 
AgroecologiA, outros modos de vidA, em 2012 os pescAdores 
lAnçArAm um proJeto de lei. porque: o que é o território 
pesqueiro? se o território, terrAs e águAs, não for gArAnti-
do, não tem pescAdo! quAndo se vAi prA beirA mAr e se come 
cAmArão dA cArciniculturA, se come sAngue, porque elAs fAzem 
umA desgrAceirA! [...] porque se A gente não conhece e não 
diAlogA, A gente não pode dAr A mão! A gente tem que conhecer 
e estrAnhAr quAndo não houver A presençA dos/As pescAdores/
As no meio dA AgroecologiA (tupinAmbá aPud fiocruz-ce, 
2019b)!



143Os territórios pesqueiros e suas vidas, dentre tantas ameaças e ataques, sofrem 
com a aquicultura empresarial — que retira os recursos pesqueiros indiscrimina-
damente — e os grandes projetos desenvolvimentistas que expropriam as comuni-
dades tradicionais, o que tem favorecido diversos crimes ambientais. Por isso, for-
talecer a luta da pesca artesanal é também defender a Agroecologia, a convivência 
com território pesqueiro. Nonato nos traz um elemento importante sobre Vida e 
Mito, sobre defender o território a partir das relações coletivas, sobre as constru-
ções das simbologias potentes do imaginário dos Povos das Águas:

no jaguaribe tem a história da pedra do menino que chora ― 
e nessA pedrA, os pescAdores costumAm não pescAr lá. isso é 
um Acordo! e o que tem A ver com o pescAdo? é onde o peixe 
se reproduz ― então tem uma relação entre a vida e o mito! e 
o mito é importAnte, isso é construído nA coletividAde, é Acor-
do! essA foi umA dAs formAs que se encontrou pArA superAr As 
questões dA pescA industriAl. porque o rio é umA ruA! e isso 
tem A ver com AgroecologiA, com modos de vidA, com sAúde co-
letiva! porque a gente não produz peixe ― quem produz peixe é 
A indústriA. o que os pescAdores fAzem é convivênciA, é sAber 
das estrelas, passa pelos coqueiros ― há uma rede, e é preciso 
compreender essA rede (nonAto aPud fiocruz-ce, 2019b)!

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

obtendo esse mArco histórico criAdo pelA linhA (ou trilhA) do 
tempo e dAs rodAs de conversA, percebemos os conflitos pelo 
Acesso à águA, à terrA, à permAnênciA de Atores e Atrizes no 
seu território, devido às diversAs desApropriAções e concen-
trAção dA riquezA pelo Agronegócio e/ou mesmo desvAlorizAção 
dA AgriculturA fAmiliAr. de fAto, A construção do processo dA 
trAnsição AgroecológicA é desAfiAnte, visto que somente leitu-
rAs de textos não são suficientes como proposição de estudo: 
é importAnte tAmbém vivenciAr o intercâmbio de experiênciAs que 
permitA outros olhAres de sAberes pelA própriA experiênciA de 
quem A prAticA (dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 2019c).

Outro debate levantado neste rico processo foi sobre a defesa das sementes criou-
las ou sementes da vida, como são conhecidas no Semiárido —cuidadas e con-
servadas que são por agricultores/as familiares, indígenas, quilombolas e povos 



144 e comunidades tradicionais. As sementes carregam um rico material genético do 
território: semente é sabor, textura, conhecimento e ancestralidade, é corpo/ter-
ritório. As casas/bancos de sementes são uma importante estratégia das famílias 
agricultoras, uma vez que são selecionadas as melhores sementes para a próxima 
plantação, essas que já estão adaptadas e resilientes ao território — e que mes-
mo passando por muitas dificuldades, como falta de água ou solo enfraquecido, 
conseguem guardar seu patrimônio genético e germinar no inverno. São portas de 
entrada para o processo de transição agroecológica das famílias. 

A Agroecologia expressa nessa experiência sua perspectiva emancipatória, em 
diálogo com as lutas pela equidade de gênero, pelos direitos à terra, à água, à li-
bertação do povo, à soberania alimentar e nutricional. “Nesse sentido, a luta dos 
movimentos e organizações que constituem o campo da Agroecologia deve com-
preender a disputa do modelo de desenvolvimento [...], tendo acesso ao conjunto 
de direitos que promovam sua autonomia e emancipação” (ANA, 2014, p. 122). 

As mulheres, por sua vez, têm papel fundamental na Agroecologia. São guardiãs 
dos territórios, dos manejos agroecológicos, da sabedoria e da resistência. Essas 
mulheres têm se fortalecido nos processos de auto-organização e atuado em di-
versas frentes, reforçando que a Agroecologia e Saúde estão conectadas com um 
modelo de uma vida sem violência, pautado pelo respeito e pela igualdade. 

A garantia de direitos e a plena participação na vida política e social das mulheres 
em seus territórios, assim como a garantia do acesso à terra, à água, às sementes 
e às condições de produção e comercialização com liberdade e autonomia para as 
mulheres, vem sendo uma dos grandes potências da promoção da Agroecologia. 
Luana Florentino, no tempo-escola, nos lembra: 

[...] é só pArA dizer dA importânciA de trAzer A referênciA dAs 
mulheres, porque em todAs As AldeiAs As mulheres têm tomAdo à 
frente, como quAndo A gente trouxe A cAcique pequenA hoJe de 
manhã. a gente precisa valorizar isso ― de hoje ter posto de 
sAúde e escolA nA AldeiA. A gente trAziA A importânciA de enten-
der A políticA públicA pArA A mulher como cAminho de crescimen-
to e dA sAúde. A gente vAi ver conquistAs dAs mulheres, A pArtir 
de rodAs de conversA, AtuAndo no sertão, nA cidAde, no litorAl 
― e quando a gente vai dar formação, a gente procura conhe-
cer e entender essAs mulheres e suA territoriAlidAde. por que 
se A gente entrA num território e debAte e levAntA questões de 
gênero, A gente vAi ver que muitAs vezes elAs precisAm cAmuflAr 
os momentos de orgAnizAção pArA poderem se encontrAr, com 
rezA, dizendo que é encontro de esposAs. e tAmbém lembrAr que 
As mulheres são AindA o foco principAl dA violênciA de gênero 
(florentino aPud fiocruz-ce, 2019c).

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



145questões essenciais para uma vida plena. Falar de saúde também é falar sobre os 
sistemas agroalimentares, modos de produção, impactos ambientais sociais, eco-
nômicos, as relações de gênero, de geração — é também dar luzes sobre a saúde 
coletiva. Vem somar-se, assim, ao debate, o pesquisador da Fiocruz-CE: 

eu veJo umA pAlAvrA muito bonitA: chAmA-se AgroecologiA. 
mAs essA pAlAvrA só pode tornAr-se grAnde se zelAr As beirAs 
de rio, sem desmAte, e queimAr de modo nenhum! nós que ex-
plorAmos o milho populArmente, nós não nos preocupAmos em 
brocAr; depois é A roçAdeirA; depois é pAssAr o trAtor. fAlo 
porque temos duAs forçAs: sAúde e AgroecologiA. não AdiAntA 
lutAr por sAúde sem o Alimento, sem águA de quAlidAde. e isso 
tem que pArtir dAs escolAs. e chAmAr AgroecologiA, porque 
colocAr veneno é poluir o mundo, e águA é sAngue tAmbém 
(cArneiro aPud fiocruz-ce, 2019e).

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

dAs reflexões sobre o cuidAdo trAdicionAl de mezinheirAs, de 
mAtriArcAs que trAbAlhAm rezAs e plAntAs, fArmáciA vivA em 
unidAdes de sAúde; formAções ArticulAndo práticAs de cuidAdo 
e educAção populAr; lutAs de pescAdorAs por reconhecimento 
dAs doençAs ocupAcionAis; práticAs de trAbAlho dos Agentes 
comunitários de sAúde; inserção de residênciAs multiprofis-
sionAis em sAúde dA fAmíliA nos territórios; grupos de hiper-
tensos, de mulheres idosAs; de mulheres em AcAmpAmentos e 
AssentAmentos do mst; questões ligAdAs Ao cuidAdo com o lixo 
e resíduos sólidos poluindo o Ambiente que surgirAm  tAnto de 
discussões urbAnAs quAnto rurAis; Arte e sAúde mentAl; en-
frentAmento à violênciA nos temAs  mAis voltAdos à convivênciA 
com o semiárido, como A estiAgem, A fAltA de Acesso à águA ou 
A estrAtégiAs de mAnutenção destA ou produção do seu reuso,  
AgriculturA fAmiliAr, A questão dA AgroecologiA [...]. A orgAni-
zAção comunitáriA se expressA em diversAs experiênciAs e ter-
ritórios urbAnos, rurAis, trAdicionAis; em grupos gerAcionAis e 
étnicos (dAntAs aPud fiocruz-ce, 2019d).

A auto-organização, os processos de resistência e as lutas dos/as/es sujeitos/as/
es em seus territórios vem construindo conhecimento e diálogos de novas existên-



146 cias, mas principalmente promovendo transformações para uma vida mais digna 
às populações.  Cristina nos alerta que é importante fortalecer as coletividades e as 
resistências do povo do Semiárido e suas organizações: 

A perspectivA do governo é retomAr o que pAreciA superAdo. 
eu comecei fAlAndo dA superAção de um modelo, com AutonomiA 
dAs populAções. o que existiA Antes disso erA o cArro-pipA, A 
troca de água por voto ― e a gente precisa ir pra cima! a gen-
te não pode deixAr isso ser destruído, como o pAA, o p1mc. e 
Aí esse retorno do AssistenciAlismo, do clientelismo, é indicAdo 
pelo AcAbAr o conseA. A gente precisA fAzer essAs leiturAs 
e esses enfrentAmentos tAmbém! A perspectivA dA convivênciA 
com o semiárido é bAseAdA nos sAberes dAs pessoAs, do res-
peito à nAturezA! quAndo A compAnheirA de irAuçubA fAlou o 
poemA, eu brilhei os olhos. mAs A AgroecologiA dá respostAs 
às condições íngremes. em bueno, é umA coisA lindA! irAuçubA 
é essA respostA! e com muito mAis rApidez! que A gente pensAvA 
que só seriA possível no cerrAdo, os sistemAs AgroflorestAis/
sAfs. então tem respostAs! o que A gente precisA fAzer é 
continuar o trabalho com redes, fóruns, organizações ― e 
cAdA vez chegAr nAs bAses! e com Aquele mAntrA mesmo: nin-
guém solta a mão de ninguém! A gente precisA reforçAr o que Já 
fazia ― e a convivência com todos os povos nos dá força para 
continuAr nA lutA (nAscimento aPud fiocruz-ce, 2019b).

A Convivência com o Semiárido e a Saúde implicam num processo de participação 
plena, na garantia dos direitos, tendo a luta que nutre e impulsiona outros mundos 
possíveis, como Ivanilde Damasceno arremata:

é preciso reexistir pArA ter empoderAmento e não desistirmos 
dAs nossAs resistênciAs, dAs nossAs lutAs. temos que ter forçA 
e lutA pelA orgAnizAção! ousAr pelo nosso próprio conheci-
mento de educAção populAr. como rAY cAntA: o nordeste 
se cansou/ novo clima, novo olhar/ nada de amém Pra tudo/ 
ninguém mais ajoelhar/ abra o olho trabalhador!/ regula este 
teu olhar!/ regula! regula!/ o nordestino canta e dança/ luta 
no camPo e na rua […] (dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 
2019A).

6.1 AGROECOLOGIA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO TRANSFORMANDO 
VIDAS 

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



147saudável, uma alimentação que também seja uma comida de verdade — e de prefe-
rência agroecológica. A Agroecologia nos aponta caminhos que contribuem para a 
soberania e segurança alimentar e nutricional, contrapondo-se a um sistema agro-
alimentar global:

em contrAposição Aos moldes do sistemA AgroAlimentAr hege-
mônico, A perspectivA de construção de estrAtégiAs de mer-
cAdos e de AbAstecimento de Alimentos nA AgroecologiA está 
pAutAdA nA AproximAção entre Agricultores e consumidores; nA 
conservAção e uso sustentável dos ecossistemAs e dA Agrobio-
diversidAde; no resgAte e vAlorizAção dA AgrobiodiversidAde e 
dA culturA AlimentAr; e nA fAcilitAção e populArizAção do Aces-
so Aos produtos Agroecológicos (AnA, 2014, p. 54).

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

o comer é umA necessidAde biológicA que sofre influênciA de 
critérios sociAis, econômicos, de sAúde, culturAis, pessoAis, 
religiosos, entre outros. A vidA contemporâneA (mundo do 
efêmero, do descArtável e dA pressA) — AdAptAções rápidAs às 
novidAdes que são ApresentAdAs A todo instAnte. “homogeneizA-
ção dAs práticAs AlimentAres” — As pessoAs, influenciAdAs pelA 
globAlizAção ApresentAm hábitos e gostos AlimentAres muito 
semelhAntes.  o modo de vivenciAr As práticAs AlimentAres no 
mundo contemporâneo sugere A ideiA de modernidAde, prAtici-
dAde e economiA de tempo. A indústriA de Alimentos pode ser 
considerAdA um dos mAis importAntes promotores de mudAnçA 
nos hábitos AlimentAres dAs sociedAdes e trAz consigo Aspectos 
positivos e negAtivos pArA A vidA dAs pessoAs. prós e contrAs 
dos Alimentos industriAlizAdos: mAior diversificAção de Alimen-
tos Ao AlcAnce dA populAção; bAixo custo de Alguns produtos 
Alimentícios; mAior tempo de ArmAzenAmento de gêneros Ali-
mentícios; diminuição nA sobrecArgA do trAbAlho doméstico nA 
cozinhA (predominAntemente feminino) (zuliAni aPud fiocru-
z-ce, 2019c).

Vale destacar que o tema é fundamental para que possamos compreender e alertar 
sobre o modelo agroalimentar que vem destruindo o planeta e a própria huma-
nidade. Baseado na geração de lucros e em nenhuma preocupação com a saúde e 



148 segurança alimentar e nutricional das pessoas e nos impactos nocivos à natureza, 
vem mostrando o quão insustentável é a manutenção deste sistema. Comer cons-
ciente é também ter consciência sobre a defesa dos territórios, da biodiversidade, 
é valorizar a cultura alimentar, é promover vida:   

A gente sAbe que AlimentAção hoJe está reduzidA A poucAs espé-
cies ― que têm se transformado em commodities. isso influen-
ciA nA nossA relAção com A comidA. A gente fez umA pesquisA nA 
comunidade de mulungu que tinha 8 tipos de arroz ― que estão 
ligAdos Até com A culturA AlimentAr desses povos. A gente 
precisA trAbAlhAr isso com os Jovens. A ArArutA está quAse em 
extinção ― e a gente está fazendo um processo pra recuperar 
(fernAndes aPud fiocruz-ce, 2019).

A Agroecologia defende a comida de verdade e os saberes e sabores em torno do 
alimento, promove uma nova forma de saber-fazer a partir da alimentação, da agri-
cultura familiar agroecológica, das casas/bancos de sementes crioulas dos povos e 
comunidades tradicionais. “As sementes crioulas são consideradas parte do patri-
mônio genético e cultural de diversos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e 
camponeses. São fundamentais para a conservação da agrobiodiversidade” (BAN-
DEIRA et al., 2021, p. 68).

 Pensar nos sistemas agroalimentares é pensar também a cozinha como um espaço 
político e de poder, de disputa, em que circulam a ciência/filosofia dos povos.  O ali-
mento de verdade é uma alimentação que tem memória, tem ancestralidade e que 
busca ser produzido harmonicamente com a natureza.  Anna Erika Ferreira Lima, 
na Unidade de Aprendizagem I/UA I do Curso, revelou que alimento não é merca-
doria — e mais: que há distinção no que se refere ao alimento e à comida. Assim:

Alimento é muito mAis que mercAdoriA. o que é comidA e o que 
é Alimento, quAl A diferençA? comidA está ligAdA à AfetividAde. 
quAndo se fAlA dA comidA dA Avó, A gente chegA sente o cheiro! 
e comidA de verdAde está ligAdA às necessidAdes dos grupos e 
não ApenAs às questões do mercAdo. o bAião de dois, por exem-
plo. A gente fez umA pesquisA em icApuí com os meninos que no 
final da tarde iam colhendo frutas ao longo da trilha ― e eles 
deixArAm de fAzer isso porque quem comiA coisAs do mAto erA 
considerAdo uns “mortA-fome”. e essAs plAntAs são chAmAdAs 
pAnc – produtos AlimentAres não convencionAis. deixAmos 
de comer esses Alimentos por contA do olhAr do outro e por 
contA dA indústriA! mAs comer é um Ato político! nós somos se-
res comensAis! e A gente tem perdido o hábito de comer comidA 
de verdAde. porque comidA de verdAde exige tempo! A gente não 
párA mAis pArA fAzer o Alimento, pArA comer Junto. eu compAro 
o comer Ao processo histórico. porque As escolhAs estão A 



149nosso encargo ― e elas são políticas (lima aPud fiocruz-
-ce, 2019b).

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

6.2 TECNOLOGIAS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

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

os índios cAriris não se deixArAm colonizAr: forAm expulsos, 
mAs deixArAm muitAs mArcAs. umA dAs cArActerísticAs deles erA 
A linguAgem do corpo, que hoJe pode ser visto nA expressão 
dos irmãos Aniceto. eles não fAlAvAm tupi, erAm considerAdos 
índios de línguA trAvAdA. isso é rico e tem potênciA educAtivA. 
trouxe tAmbém A figurA do pAdre-mestre ibiApinA. ele iniciou 
um trAbAlho missionário, com elementos importAntes prA nós: A 
educAção (As pessoAs protAgonistAs), A questão dA sAúde/Assis-
tênciA (cAsAs de cAridAde pArA cuidAr de órfãos e mulheres) e 
A questão dA convivênciA com o semiárido/csA, que não tinhA 
esse nome, mAs ele propunhA iniciAtivA de bArrAgens prA “fAzer 
águA” que implicAm nA produção de Alimento. inspirAdo pelo 
pAdre ibiApinA surge o pAdre cícero, beAtA mAriA de ArAúJo e 
o beato josé lourenço, com o movimento do caldeirão ― refe-
rênciA de umA comunidAde onde nAdA erA de ninguém porque erA 
de todos/As (sAmpAio aPud fiocruz-ce, 2019b).

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



150 beber e para a produção de alimentos:  

As cisternAs são umA práticA AntigA. [...] quAndo chove, A 
primeirA coisA é ApArAr A águA. A cisternA é ApArAr águA num 
reservAtório mAior. nosso sAber populAr, então, é muito vAlio-
so ― e é tão importante quanto o do engenheiro, que projeta 
o Açude. se eu tenho cisternA, isso Já gerA umA grAnde pers-
pectiva de vida no semiárido ― com autonomia. na produção de 
alimento, na valorização de saber e de sementes ― e pra viver 
nesse lugAr com vidA dignA no cAmpo. olhA que bAcAnA A rede 
de intercâmbio de sementes! isso é umA bAse importAnte prA 
AgroecologiA (nAscimento aPud fiocruz-ce, 2019b).

Conviver com o Semiárido e sua diversidade é dar luz às paisagens, espécies ani-
mais e vegetais nativas e adaptadas — e considerar as possibilidades de construção 
de autonomia das famílias agricultoras, indígenas e quilombolas, que nele vivem. 
A observação da natureza pautada no respeito às condições desafiantes e poten-
cialidades tem propiciado a produção de conhecimentos que emergem das experi-
ências sob a forma de tecnologias sociais, como a estocagem de água, sementes e 
forragem para animais.

As Tecnologias Sociais, segundo a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) (2011), 
são soluções construídas em interação com as famílias agricultoras e apropriadas 
por elas. Para a ASA, representam uma estratégia de resistência e rompem com a 
ideia de implantar tecnologias originárias de países desenvolvidos, possibilitando 
que o povo do Semiárido parta de suas experiências e estratégias já vivenciadas em 
seus territórios. 

A Articulação do Semiárido Brasileiro é uma rede formada por organizações da so-
ciedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de Convivên-
cia com a região semiárida. Sua missão é fortalecer a sociedade civil na construção 
de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a Convivência 
com o Semiárido — e adota as tecnologias sociais como estratégia (ASA, 2011).

Outros autores também as referenciam como uma importante estratégia para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil (LASSENCE; PEDREIRA, 2004; RTS [REDE 
DE TECNOLOGIA SOCIAL], 2010). No tempo-escola pudemos aprender sobre elas, 
a exemplo do que disse Alex Sampaio sobre as cisternas, uma dessas tecnologias:

nesse sentido, A mAior políticA é A dAs cisternAs. essA tecnolo-
giA pensA numA coisA que é fundAmentAl pArA quem está fAzendo 
csA: o estoque. não se fAz csA sem estoque! A questão do 
estoque pArA quem está nessA região sempre foi umA reAlidA-
de. essA é umA culturA que foi se perdendo com o Advento dA 
tecnologiA! A pArtir delAs, vocês devem conhecer, As comuni-
dAdes puderAm construir outrAs possibilidAdes nAs suAs vidAs. 
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se trabalha os direitos, a organização ― e parte delas conse-
guiu inclusive os títulos de terrA. essA é umA mudAnçA visível. 
então essA perspectivA de trAbAlho e csA trAz A possibilidAde 
de viver Aqui, que A região tem grAnde potenciAl, que fAltAvAm 
erA políticAs públicAs, equipAmentos pArA ArmAzenAr águA, vAlo-
rizAr A nossA gente com suA culturA, com seus AprendizAdos. A 
tecnologiA é fundAmentAl pArA fAzer essAs mudAnçAs. porque 
quAndo chegA como tecnologiA sociAl vem nA perspectivA de 
entender As singulAridAdes e As necessidAdes dos Agricultores/
As e se trAnsformA numA potênciA. A cAAtingA é umA grAnde 
florestA, biodiversA, do ponto de vistA vegetAl e AnimAl!  [...] A 
mAior políticA é A dAs cisternAs! que é umA coisA tão simples! 
quAndo A gente estudAvA, AindA nA fAculdAde, muitA gente 
dizia que ela não resolvia a questão ― mas a gente viu que ela 
gArAnte um direito que foi negAdo às pessoAs nesse território 
por décAdAs e décAdAs: águA de quAlidAde. e isso vAi rebAter 
numA série de questões, de sAúde (diminuição dA verminose, 
mortAlidAde infAntil, indicAdores severos em termos de sAúde 
públicA). estoque [de água]: cultura antiga e necessária!  A cis-
terna traz essa perspectiva das pessoas estocarem a água ― a 
primeirA cisternA (sAmpAio aPud fiocruz-ce, 2019b).

As vivências apresentadas mostram que o povo do Semiárido carrega na sua me-
mória e prática o processo de estocagem, seja ela de alimento, água, sementes, den-
tre outros elementos essenciais à vida no território. Alessandro Nunes, em diálogo 
com experiências relatadas pelos educandos/as, lembrou a política pública do Pro-
grama Um Milhão de Cisternas e os incentivos referentes ao processo de estocagem 
de água para a produção de alimentos que promovem transformações importantes 
na vida das pessoas que habitam o Semiárido: 

vou trAzer um exemplo Aqui do vAle do JAguAribe, região onde 
o Agronegócio está de formA mAis forte, disputAndo com A 
agricultura familiar os recursos ― e uma comunidade em po-
tiretAmA, cAtingueirinhA. A gente chegou nessA comunidAde em 
2001, 2002, e As fAmíliAs, cercA de 30, tinhAm ApenAs A cAsA e 
um pequeno quintAl. trAbAlhAvAm pArA os fAzendeiros dA região. 
a gente construiu a primeira, depois a segunda cisterna ― e a 
revolução que Aconteceu é incrível! porque Junto com essAs 
construções, se trabalha os direitos, a organização ― e parte 
delAs conseguiu inclusive os títulos de terrA. hoJe eles tirAm 
quAse um sAlário mínimo por mês, coisA que eles não tinhAm. essA 
é umA mudAnçA visível (nunes aPud fiocruz-ce, 2019b).



152 As tecnologias sociais, em especial as “... que captam e guardam água da chuva para 
produção de alimentos são variadas e levam em consideração as características 
do local onde vão ser implementadas e a sua interação com a estratégia utilizada 
pela família para produzir”.” ( - ASA [ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO] 
2021.). Alessandro Nunes reforça: 

[...] A gente começou A pensAr em cisternAs tAmbém pArA A 
produção: cisternA-cAlçAdão e de enxurrAdA de águA. Aí vAi se 
começAr A trAbAlhAr A questão dA segurAnçA e soberAniA Ali-
mentAr. pensAr que As pessoAs produzAm, A pArtir dessA águA, 
Alimentos com plAntAs e AnimAis resistentes. com essA segundA 
águA A gente trAz A perspectivA dA soberAniA e segurAnçA Ali-
mentAr. Aí A gente começou A trAbAlhAr A bArrAgem subterrâ-
neA, que é umA tecnologiA milenAr! cAvAr umA vAlA, um Alicerce, 
numA bArrAgem, colocAr umA lonA e começAr A ArmAzenAr águA 
no subsolo. tAnto As cisternAs quAnto As outrAs tecnologiAs 
trAbAlhAm com o fAto de que temos umA evAporAção muito AltA. 
se chove 800mm e evAporA 2.500mm, é preciso ter umA tecno-
logiA que evite A evAporAção. por isso A cisternA é umA tecno-
logiA AdAptAdA Ao semiárido, porque elA é todA fechAdinhA e A 
evAporAção é quAse zero por cento. com A bArrAgem subter-
râneA tAmbém. tem AindA o bArreiro de trincheirA, que é como 
se fosse fAzer um Açude. os Açudes perdem muitA águA pArA 
o espAço, Já estes têm 4m profundidAde x 30m profundidAde e 
são cobertos ― o que evita a perda de água pela evaporação. 
todAs essAs tecnologiAs promovem A vidA no semiárido e fAzem 
diferençA nAs comunidAdes. A pArtir delAs, vocês devem conhe-
cer, As comunidAdes puderAm construir outrAs possibilidAdes 
nAs suAs vidAs (nunes aPud fiocruz-ce, 2019b).

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

percebemos entre esses Atores e Atrizes, os povos dAs águAs, 
do cAmpo, dA cidAde que trAbAlhAm A AgroecologiA e A convi-
vênciA com o semiárido pensAndo estrAtégiAs que fAvorecem 
o crescimento e A melhoriA de vidA dAs fAmíliAs AgricultorAs. 
como exemplo, temos A lutA e A resistênciA pelA permAnênciA no 
campo, as políticas públicas conquistadas ― como as cisternas 



153de plAcAs e As diversAs experiênciAs e experimentAções vividAs 
como tecnologiAs sociAis ArticulAdAs nesse Amplo território. 
As cisternAs de plAcAs trAzem vivA A orgAnizAção, A pArticipA-
ção dAs comunidAdes, dos povos do cAmpo, dos diversos lugA-
res distAntes AmbientAdos por serrAs, sertões e vAles. trAzem 
tAmbém A lutA pelA águA e pelA terrA como bem comum dAs diver-
sAs gerAções, pois A águA é vidA! nA rodA de conversA trAzidA 
pelAs instituições pArceirAs, vislumbrAvA-se A diversidAde de 
conhecimentos entre o sAber populAr (sAber dAs vivênciAs lo-
cAis) e o sAber AcAdêmico (nunes aPud fiocruz-ce, 2019b; 
dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

[...] prA gente AvAnçAr, A gente chegA Ao fAto de que não se 
pode perder nenhum tipo de água ― e a gente chega ao bioá-
guA, A utilizAção dA águA servidA, dA piA, do bAnho, em outrAs 
AtividAdes domésticAs. essAs águAs corriAm pArA o quintAl e se 
perdiam ― e mesmo que algumas pessoas buscassem aproveitar, 
plAntAndo, hAviA muitos sAis, As plAntAs morriAm; com o bioáguA 
há o trAtAmento dessA águA.  (nunes aPud fiocruz-ce, 
2019b; dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 2019c).

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

A gente ficou AdmirAdo com A cApAcidAde de construir umA 
maquete do bioágua –― e isso diz do que o nosso povo tem! 
A experiênciA do tAbuleiro, do Alto JAguAribe, serviu Até prA 
nós dA região mesmo. e nAs outrAs bArrAcAs, As históriAs: dA 
bonecA, e de muitA gente que foi descobrir que fAziA educAção 
popular. fazia mas não tinha “certificado” ― e a companheira 
dA bArrAcA Já fAziA um trAbAlho, lutAvA por outrAs coisAs, e 
tudo o que elA fAziA Já estAvA nA propostA que A militAnte veio 
trAzer prA elA. tAmbém A bArrAcA do rio grAnde do norte, bem 
interessAnte. nós que somos de AssentAmento temos grAnde 
resistênciA de fAzer trAbAlho com As mulheres, mAs todAs que 
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cruz-ce, 2019b).

Nessa construção, a problemática do acesso à água se articula ao debate sobre se-
gurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras do Semiárido, ambos fa-
tores essenciais para a sobrevivência humana nessa região com seus territórios. 
Também pudemos refletir sobre a necessidade de implementação de políticas 
públicas que possam garantir incentivos e apoios socioeconômicos, no sentido de 
superação da pobreza, da fome, da desnutrição e da insegurança alimentar e nutri-
cional (CONTI; SCHROEDER, 2013). 

A temática da alimentação também fez emergir a necessidade das sementes criou-
las como memória genética e afetiva do povo e das Casas/Bancos de Sementes, 
como tecnologias sociais que contribuem para fortalecer a autonomia das famílias 
agricultoras do Semiárido: 

a gente também trabalha muito com as casas de sementes ― 
fundAmentAis pArA soberAniA e segurAnçA AlimentAr. fAzer com 
que essAs sementes, às vezes herdAdAs dos pAis/Avós/bisAvós, 
não se percAm! fAzendo um trAbAlho com A rede de sementes, 
a gente viu que tinha uma semente de mais de 120 anos ― e esse 
milho é totAlmente AdAptAdo Ao semiárido! essA semente, Além 
de servir pArA A AlimentAção, serve pArA A pAlhA, pArA dAr pArA 
os AnimAis. trAbAlhAr com As cAsAs de sementes significA trA-
bAlhAr com essA recuperAção, com essA mAnutenção e com essA 
riqueza ― porque é um ambiente extremamente rico e diverso 
(nunes Apud fiocruz-ce, 2019b; dAmAsceno Apud 
fiocruz-ce, 2019c)!

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

As cooperAtivAs como formA de orgAnizAção pArA produção, 
gerAndo rendA. cAdeiAs produtivAs que seJAm potenciAis. As 
cisternAs — AsA trAbAlhA nA perspectivA de estoque de águA. 
o pAA — feirAs AgroecológicAs, cAsAs de fArinhA, culturA 
AlimentAr, extrAtivismo, pescA ArtesAnAl, produção de mudAs, 
quintAl produtivos e plAntio. Acesso à terrA é de fundAmentAl 
importânciA pArA gArAntir essAs potenciAlidAdes. secAdi — 



155resistênciA, educAção do cAmpo e educAção contextuAlizAdA: 
escolA fAmíliA AgrícolA. cAmpos experimentAis do fortAle-
cimento dA AgriculturA fAmiliAr. As cAsAs de sementes — Au-
tonomiA, históriA de gerAção pArA gerAção. festAs culturAis 
— resgAtAm o AssentAmento mAceió, festAs JuninAs como formA 
de resistênciA dentro do semiárido. relAções AfetivAs com A 
terrA. conhecimento do experimento do Agricultor. proJeto 
são José — unidAdes de beneficiAmento dA produção dos Assen-
tAdos como As AgroindustriAis, retirAndo do meio o AtrAvessA-
dor (AgroindústriA do leite, dA cAJuculturA, ApiculturA, ovino-
cAprinoculturA, coco e mAndiocA (nunes aPud fiocruz-ce, 
2019b; dAmAsceno aPud fiocruz-ce, 2019c).

 Ainda sobre os mutirões e a solidariedade, prática do povo sertanejo:

mAs é umA coisA tão grAndiosA! ver A comunidAde de boA vistA, 
que fez coletivAmente As cisternAs, isso é umA coisA muito impor-
tAnte, o fArdo ficA mAis leve. A gente não pode perder isso, dos 
mutirões. A gente precisA resgAtAr isso, A trocA de diáriAs, por-
que A gente consegue ter umA quAlidAde de serviço, umA trocA de 
conhecimento (ligório, aPud fiocruz-ce, 2019e).

As aprendizagens, no tempo-escola, sobre como as experiências das famílias agri-
cultoras do Semiárido possibilitaram construir mudanças de olhar sobre este ter-
ritório: vimos o quão são resilientes, rompem com paradigmas de um Semiárido 
“sem vida” e mostram estratégias e tecnologias sociais possíveis, como as feiras 
agroecológicas — que criam suas dinâmicas de comercialização pautadas nos prin-
cípios agroecológicos e da economia solidária.  

Zulani (apud FIOCRUZ-CE, 2019e) aponta que 

nesses últimos Anos de muitA secA, A feirA não se extinguiu. 
quAntos roçAdos não se mAntiverAm com essA produção Agroe-
cológicA! e outrA coisA é A rotAtividAde, que fAz pArte de quAl-
quer processo: às vezes não tem ninguém e virA um grupo grAnde 
e às vezes é Ao contrário. é Assim mesmo, esse é o processo.

A AgroecologiA como práticA que estimulA A pArticipAção sociAl 
definidA como “pArtilhA de processos decisórios e A superA-
ção de conflitos de interesse por meio dA negociAção”  pArece 
essenciAl pArA ApoiAr indivíduos sociAlmente sAudáveis e pArA 
politizAr As áreAs dA sAúde e de produção de Alimentos. essA é 
umA dAs diretrizes dA políticA nAcionAl de promoção dA sAúde 
que obJetivA: “fortAlecer A pArticipAção sociAl como fundAmen-
tAl nA consecução de resultAdos de promoção dA sAúde, em 



156

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São 
Paulo: Elefante, 2016.

ANA - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA. III Encontro Nacional de 
Agroecologia. Anais...  Rio de Janeiro, 2014.

ASA - ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Caminhos para a Convivência 
com o Semiárido. 19. ed. Recife: ASA, 2014. Disponível em: https://issuu.
com/articulacaosemiarido/docs/cartilha_caminhos_para_convivencia_?utm_
medium=referral&utm_source=www.asabrasil.org.br. Acesso em: 23 out. 2022.

ASA - ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. O Lugar da 
Convivência na Erradicação da Extrema Pobreza. Recife: ASA, 2011. 
Disponível: https://www.asabrasil.org.br/images/UserFiles/File/
Olugardaconvivencianaerradicacaodaextremapobreza.pdf. Acesso em: 23 out. 
2022.

ASA - ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. O Lugar da Convivência na 
Erradicação da Extrema Pobreza. Recife: ASA, 2021. Disponível: https://www.
asabrasil.org.br/acoes/p1-2. Acesso em 23/10/2022

AZEVEDO, E.; PELICIONI, M. C. F. Agroecologia e promoção da saúde no Brasil. ver 
Panam Salud Publica, v. 31, n. 4, p. 290–5, 2012. Disponível em: https://www.
scielosp.org/article/rpsp/2012.v31n4/290-295/#ModalArticles. Acesso em: 21 
out. 2022.

BANDEIRA, G. de et al.  Agricultura do encantamento: receitas e histórias da 
comida como identidade: olhares das juventudes sobre seus territórios. Rio de 
Janeiro: AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, 2021.

especiAl A equidAde e o empowerment individuAl e comunitário” 
(Azevedo; pelicioni, 2012).

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



157

BEM, F. A. M. Curso superior em agroecologia no nordeste: análise quantitativa 
e dilemas na formação. In: DIAS, N. da S. et al. (org). Agroeocologia, recursos 
hídricos e políticas públicas no semiárido. Mossoró: EdUFERSA, p. 97-103, 
2016. Disponível em: https://edufersa.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/
sites/27/2017/04/Cole%C3%A7%C3%A3o-Agroecologia-e-Meio-Ambiente-no-
Semi%C3%A1rido-Volume-2.pdf. Acesso em: 21 out. 2021.

BOFF, L. A opção Terra - a solução para Terra não cai do céu. Editora Record, 2009.

CONTI, L.; SCHROEDER, E. O. (org). Estratégias de Convivência com o Semiárido 
Brasileiro. Fundação de Apoio da Universidade Federal do rio Grande do Sul – 
FAURGS/ REDEgenteSAN/ Instituto Brasileiro de Desenvolvimento – IABS/ Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Sustentabilidade 
– AECID/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Editora 
IABS, Brasília, 2013, 208 p. Disponível em: http://plataforma.redesan.ufrgs.br/
biblioteca/pdf_bib.php?%20COD_ARQUIVO=17908. Acesso em: 21 out. 2022.

FIOCRUZ- CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS – CEARÁ. Guia Unidade de 
Aprendizagem (UA) II. Não publicado. Fortaleza, 2019a.

FIOCRUZ- CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS – CEARÁ. Relatório da Unidade de 
Aprendizagem (UA) I. Não publicado.  Fortaleza, 2019b.

FIOCRUZ- CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS – CEARÁ. Relatório da Unidade de 
Aprendizagem (UA) II. Não publicado.Fortaleza, 2019c.

FIOCRUZ- CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS – CEARÁ. Relatório de 
Sistematização. Não publicado. Fortaleza, 2019d.

FIOCRUZ- CE – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS – CEARÁ. Relatório Encontro 
Regional Sertão Central. Não publicado. Fortaleza, 2019e. 

FREIRE, P.  Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 
9. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

GUDYNAS, E. Direitos da Natureza: Ética biocêntrica e políticas ambientais. 
Tradução de Igor Ojeda. 1. ed. São Paulo: Editora Elefante, 2019. 

LASSENCE, A. E.; PEDREIRA, J. S. Tecnologias Sociais: uma estratégia para o 
desenvolvimento. Fundação Banco do Brasil. Rio de Janeiro, 2004.



158



159



REALIZAÇÃO

INSTITUIÇÕES, ENTIDADES, REDES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES PARCEIROS

APOIO


