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RESUMO 

 

A presente tese se insere na interface entre a Educação Popular e a Sociologia da Juventude. O 

objetivo geral da pesquisa foi compreender, a partir das narrativas tecidas coletivamente, os 

sentidos atribuídos às atividades desenvolvidas pelos jovens do Grupo Urucongo de Artes, 

analisando o potencial de empoderamento pessoal e coletivo da experiência. Como objetivos 

específicos procuramos: sistematizar a história  do Grupo Urucongo de Artes a partir das 

narrativas de seus fundadores, identificando as atividades realizadas, analisando a dimensão 

política-pedagógica e humanizadora;  identificar os grupos, eventos e relações mais importantes 

na formação das subjetividades dos/as jovens; analisar a repercussão da atuação juvenil para a 

Comunidade do Chico Gomes, e para as relações intergeracionais, centrando nas seguintes 

esferas: familiar, escolar e profissional. O lócus da investigação foi a comunidade rural do Sítio 

Francisco Gomes localizada na cidade de Crato-CE. Os fundamentos e procedimentos da 

investigação se circunscrevem ao universo da pesquisa qualitativa, mais especificamente da 

pesquisa (auto)biográfica em educação. Para a produção das narrativas, realizamos o Círculo 

Investigativo Dialógico (CID), técnica de pesquisa inspirada no Círculo de Cultura da tradição 

de educação popular freireana e do Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) teorizado e praticado 

no Grupo de Pesquisa Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas. No CID, tivemos um 

total de oito encontros, envolvendo sete jovens, coladoradores da pesquisa que fizeram um 

balanço de suas experiências formadoras no Grupo Urucongo de Artes.Também. Além disso, 

utilizamos o diário de itinerância Barbier a observação participante Brandão e a técnica da 

entrevista fotonarrativa Olinda. Nos ancoramos nas elaborações teóricas de Abramo, Arroyo, 

Brandão, Castro, Carrano, Duarte Júnior, Delory-Momberguer, Freire, Josso, Pais, Sales, 

Olinda e outros. As análises deste estudo mostram que as ações desenvolvidas pelos/os jovens 

são práticas de Educação Popular que potencializam o processo de formação e empoderamento 

de si e de seus pares. A pesquisa também possibilitou refletir sobre os lugares de aprender e 

ensinar mediados pelo trabalho coletivo. Mostrou, ainda, que existem juventudes rurais 

comprometidas com seu território e com a preservação de sua cultura, e que nem todos/as os/as 

jovens querem sair do campo. 

 

Palavras Chave:  Educação Popular. Juventude Rural. Experiência Formadora. Artes. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis inserts in the interface among Popular Education and the Sociology of Youth. The 

general objective of the research was to understand, from the narratives produced collectively, 

the meanings attributed to the activities developed by the young people of the Urucongo Group 

of Arts, analyzing the potential of personal and collective empowerment of the experience. As 

specific objectives we seek: to systematize the history of the Urucongo Group of Arts from the 

narratives of its founders, identifying the activities carried out, analyzing the political-

pedagogical and humanizing dimension; identify the most important groups, events and 

relationships in the formation of the subjectivities of young people; to analyze the repercussion 

of youth work for the community of Chico Gomes, and for intergenerational relations, focusing 

on the following spheres: family, school and professional. The locus of the investigation was 

the rural community of Sítio Francisco Gomes located in the city of Crato-CE. The foundations 

and procedures of research are limited to the universe of qualitative research, more specifically 

of (self) biographical research in education. For the production of the narratives, we conducted 

the Dialogical Investigative Circle (DIC), a research technique inspired by the Culture Circle 

of the Freirean popular education tradition and the Biographical Reflective Circle (BRC) 

theorized and practiced in the Research Group Dialogicity, Human Formation and Narratives. 

In the DIC, we had a total of eight meetings, involving seven young people, researchers who 

evaluated their training experiences in the Urucongo Group of Arts. Also. In addition, we use 

the Barbier roaming diary, the participant observation Brandão and the technique of the Olinda 

photonarrative interview. We anchor ourselves in the theoretical elaborations of Abramo, 

Arroyo, Brandão, Castro, Carrano, Duarte Júnior, Delory-Momberguer, Freire, Josso, Pais, 

Sales , Olinda and others.The analyzes of this study show that the actions developed by young 

people are practices of Popular Education that potentiate the process of formation and 

empowerment of self and of their peers. The research also made it possible to reflect about the 

places of learning and teaching mediated by collective work. It also showed that there are rural 

youths committed to their territory and the preservation of their culture, and that not all young 

people want to leave the countryside. 

 

KEYWORDS: Popular Education. Rural Youth. Training Experience. Art. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé: 

Cette thèse s’inscrit sur  l’interface entre l’éducation populaire et la sociologie de la jeunesse. 

L'objectif général de la recherche était de comprendre, à partir des récits produits 

collectivement, les significations attribuées aux activités développées par les jeunes du Grupo 

de Artes d'Urucongo, en analysant le potentiel de l'autonomie personnelle et collective de 

l'expérience. Comme objectifs spécifiques, nous cherchons à: systématiser l’histoire du Grupo 

de Artes Urucongo à partir des récits de ses fondateurs, identifier les activités réalisées, analyser 

la dimension politique-pédagogique et humanisante; identifier les groupes, les événements et 

les relations les plus important.e.s dans la formation des subjectivités des jeunes; analyser la 

répercussion du travail de la jeunesse dans la communauté de Chico Gomes et dans les relations 

intergénérationnelles en se concentrant sur les sphères suivantes: famille, école et professionnel. 

Le locus de la recherche a été la communauté rurale de Sítio Francisco Gomes située dans la 

ville de Crato-CE. Les fondements et les procédures de la recherche se limitent à l'univers de 

la recherche qualitative, plus spécifiquement à la recherche (auto) biographique en éducation. 

Pour la production des récits, nous avons conduit le CID (Cercle investigatif dialogique), 

technique de recherche inspirée du Cercle de Culture de la tradition d’éducation populaire de 

Freire et du Cercle réflexif Biographique (CRB) théorisé et pratiqué dans le groupe 

“Dialogicité,  Formation Humaine et les Récits”. Au CID, nous avons eu huit réunions au total, 

impliquant sept jeunes colaborateurs de la recherche qui ont fait le bilan de leurs expériences 

de formation au sein du Grupo de Artes Urucongo. De plus, nous avons utilisé le journal 

itinérant, l'observation participante et la technique d'entretiens photonarrative. Nous sommes 

ancrés dans les élaborations théoriques d'Abramo, d'Arroyo, de Brandão, de Castro, de Carrano, 

de Duarte-Júnior, de Delory-Momberguer, de Freire, de Josso, de Pais, de Sales, d'Olinda et 

d'autres. Les analyses de cette étude montrent que les actions développées par les jeunes sont 

des pratiques d’éducation populaire qui potentialisent le processus de formation et d’autonomie 

de soi et de leurs pairs. La recherche a également permis de réfléchir aux lieux d'apprentissage 

et d'enseignement médiatisés par le travail collectif. Elle a également montré que des jeunes 

ruraux sont engagés sur leur territoire et que leur culture est préservée et que les jeunes ne 

veulent pas forcément quitter la campagne. 

 

Mots-clés: Education populaire. Jeunesse rurale; Expérience de formation. Arts. 
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1 INTRODUÇÃO: “PRIMEIRAS PALAVRAS” 

 

Esta tese parte do anseio 

De ampliar a discussão 

Acerca das juventudes 

Seu poder de criação. 

A juventude rural 

 É essa nossa questão. 

 

A Pesquisa foi elaborada 

No doutorado em Educação. 

Na Universidade Federal do Ceará, 

No Programa de Pós-Graduação. 

Traz a juventude rural 

No centro da investigação. 

 

Inserida na Linha  

De movimentos Sociais. 

Os sentidos das experiências 

Das juventudes rurais. 

Pesquisamos o Urucongo,1 

Suas ações culturais. 

 

Preferimos nesta tese, 

Andar na contramão 

Do debate negativo, 

Do jovem como vilão 

O jovem aqui é sujeito: 

Essa é a nossa conclusão. 

 

 Fizemos algumas escolhas 

                                                 
1 Urucongo -  palavra não encontrada no dicionário.  

Refere-se a um instrumento musical também 

conhecido como berimbal. 

As quais queremos relatar: 

Como afirma Dayrell (2000), 

Também Matos e Alencar (2003). 

Ainda há insuficiência 

De entender esse “lugar.”2 

 

Esta mesma realidade  

Foi Por Castro (2009) assinalada 

Que a juventude rural 

Ainda é pouco estudada. 

No “altar” da academia,  

Precisa ser colocada. 

 

Trouxemos para a cena 

Fazendo uma reflexão 

De jovens propositivos, 

De luta e atuação. 

Sujeitos que tem história 

De busca e transformação. 

                     

Fizemos outra escolha 

Importante destacar. 

Escolhemos Paulo Freire, 

E a educação popular. 

Paulo Freire e Urucongo: 

Possível dialogar? 

 

Consideramos seu pensamento 

Importante na discussão. 

Para compreender os sentidos 

2 Refere-se aos estudos sobre jovens rurais. 
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Da prática e da ação 

Desenvolvidas pelos Jovens 

Do estudo em questão. 

 

Com o seu pensamento 

Crítico e transformador, 

Nos possibilitou refletir 

E muito colaborou 

Para postura teórica 

Que nesta tese se adotou. 

                  

Neste sentido, é um trabalho 

De problematização 

Das experiências vivenciadas 

Pelos jovens em questão, 

Buscando compreender 

Os sentidos da ação. 
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1.1 Encontro com a temática: entre os rios e a vida3 

 
“Quem dá forma ao vivido e a experiência dos homens 

são as narrativas que eles fazem de si. Portanto, a 

narração não é apenas o instrumento da formação, a 

linguagem na qual esta se expressaria: a narração é lugar 

no qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora e 

experimenta a história de sua vida.” (Christine Delory-

Momberguer,2008). 

                                                                                                    

A escrita dessa tese representa um encontro com o meu lugar no mundo.4 É um 

momento em que busco um distanciamento das instituições formais inseridas no sistema 

escolar, e procuro os sentidos fora dela. Para tanto, recorro à metáfora do rio como margem5. 

Parto do princípio de que há sempre um conhecimento a ser descoberto na terceira margem do 

rio, mesmo que escutemos que não é possível sentir, tocar, ver, conhecer a terceira margem 

deste rio. Nesta primeira margem parto das seguintes questões: como encontrei este objeto de 

estudo? Que relação se estabelece entre a minha vida e a minha tese? Assim como Pais (2003), 

acredito que a metáfora pode desempenhar uma função de transporte, transporte de ideias, 

encontros e reencontros, de fatos e de feitos importantes, religando histórias e construindo 

conhecimentos. 

Na tessitura dessas margens, fui buscar na memória as imagens que deveriam 

costurar a minha narrativa. Partindo dessa premissa, considero o contato com as leituras 

freireanas um marco fundamental no direcionamento do meu olhar para este campo de pesquisa. 

Também considero relevante para o encontro com o objeto de estudo a desterritorialização. Os 

momentos vividos no “meu contexto de empréstimo6” me permitindo enxergar o Grupo 

Urucongo de Artes e suas experiências de educação popular como objeto possível de ser 

investigado. 

Inicialmente, quando decidi escrever este texto, pensei que houvesse um 

distanciamento das experiências formativas as quais vivi anteriormente e o momento de agora. 

Revistando as leituras freireanas, fui compreendendo também, que “às vezes, nós é que não 

percebemos o “parentesco” entre os tempos vividos, e perdemos assim a possibilidade de 

“soldar” conhecimentos desligados e, ao fazê-lo, iluminar com os segundos a precária claridade 

                                                 
3 A metáfora do rio foi escolhida por revelar momentos reais vividos pela pesquisadora. 
4 A escrita desenvolvida nesta parte do texto se encontra em primeira pessoa por caracterizar uma experiência 

pessoal. 
5 Trecho extraído de Primeiras histórias, a terceira margem do rio (ROSAS,1998). 
6 Expressão utilizada por Freire nos tempos de exílio. Tomo o termo emprestado para falar do tempo que permaneci 

em Fortaleza- CE, nos momentos de minha formação no mestrado no período que compreende os anos de 2012 a 

2014, e nos momentos de formação do doutorado iniciado em 2014, com previsão estendida até 2018. 
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dos primeiros” (FREIRE 2011a, p. 26). É essa compreensão freireana que me faz religar as 

histórias e atravessar a primeira margem do rio. 

A escrita dessa tese representa a “religadura”, a possibilidade de “soldar” 

conhecimentos adquiridos nas instituições escolares com os conhecimentos da vida e de 

instituições não-escolares, trazendo “pedaços de tempo, de fato que estavam em mim, desde de 

quando eu vivi, à espera de outro tempo, que até poderia não ter vindo como veio, em que 

aqueles se alongassem na composição da trama maior” (FREIRE, 2011a, p. 26). 

                    É a partir dos pedaços de tempo que busco fazer a “religadura” das tramas em que 

este objeto foi construído, trazendo lembranças e momentos significativos que contribuem na 

construção deste diálogo. É um escrito que traz “espaços de múltiplos atravessamentos, afetos, 

desafetos e reencontros” (CORDEIRO, 2009, p. 26). Sinto-me como se estivesse começando a 

ultrapassar outra margem do rio para beber das fontes luminosas que sempre existiram naquele 

espaço, e que por muito tempo deixei apagadas em mim, e em minha andança no mundo. 

Cresci7 na comunidade rural do Chico Gomes em Crato-CE. Sou a quarta filha entre 

nove filhos de pais agricultores sem terra. Desde cedo, fui envolvida pela beleza da serra, e o 

encontro com a natureza, embriagada entre a cultura e as artes nascedouras da região. Posso 

afirmar que minha vida é salpicada de arte e, portanto, de vida. 

Por outro lado, fui criada entre os símbolos da exploração. Meus pais trabalhavam 

de sol a sol e recebiam um salário insignificante, mas carregavam consigo a certeza de que 

queriam dar aos filhos um futuro diferente dos seus. Para eles, o estudo sempre foi um caminho 

importante e necessário para rumar em busca de novos sonhos. Desse modo, não tiveram medo 

de abraçar os mais duros trabalhos para que pudéssemos realizar nossos sonhos, que também 

eram deles. 

Entre esses símbolos, lembro-me bem do engenho de cana-de-açúcar e a vacaria da 

fazenda onde os moradores trabalhavam diariamente sem carteira assinada, muitas vezes até no 

domingo, como era o caso dos trabalhadores da vacaria e dos que trabalhavam no engenho em 

época de grande produção de rapadura. Com os meus pais também não era diferente. 

Acordavam muito cedo e quase não tinham tempo de viver entre nós, pois a vida objetiva os 

levava para lutar pela sobrevivência suas e nossas. Ainda cedo da manhã, escutava o som das 

enxadas8 batendo no terreiro9 da casa onde morávamos, e onde ainda hoje mora a minha mãe. 

                                                 
7 Esta narrativa foi construída no processo de biografização ocorrida no Círculo Reflexivo Biográfico do qual 

participei em 2015.2. 
8  Instrumento utilizado pelos trabalhadores rurais para capinar ou revolver a terra. 
9  Parte externa das casas do campo. 
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Eram os trabalhadores que amolavam seus instrumentos de trabalho para iniciar sua rotina 

enfadonha e cansativa. Entre eles, trago a lembrança do meu pai. 

Sempre tive admiração pelo meu pai, e o que mais admirava nele era a sua 

inteligência e perspectiva de futuro. Foi um homem que pensou além do seu tempo, e quebrou 

as regras de um destino dado como certo. Um homem simples e de inteligência rara. Guardei 

em mim a sua voz dizendo: “estudem, pois, o estudo é tudo que posso oferecer a vocês. 

Aproveitem a oportunidade. Quero que tenham um futuro diferente do meu”. Eu era muito 

pequena para compreender aquelas palavras, além do que, tinha preguiça de ir à escola, 

considerando que a escola mais próxima ficava a nove quilômetros de onde morávamos, e sem 

contar que fazíamos esse percurso a pé, tendo ainda que atravessar dois rios. 

Em dias de chuva, tornava-se preocupante. Meu pai, que tinha um cuidado 

excessivo com os nossos estudos, ia nos encontrar nos dias chuvosos. Nós, eu, meus/minhas 

irmãos e irmãs e amigos/as nos dávamos as mãos formando uma corrente, e buscando forças 

para atravessar o rio sem que fôssemos levados/as pela correnteza, sem que fôssemos jogados 

para outra margem. Muitas vezes chorávamos por ver sendo levados pelas águas do rio nossos 

chinelos e cadernos. 

Quando cresci, fui percebendo que aqueles momentos foram para nós “situações 

limites10” que meu pai nos ajudava a enfrentar.  Compreendi as palavras de Freire, quando nos 

diz que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. No meu mundo, as imagens dos rios 

representavam os primeiros símbolos de resistência que teríamos que atravessar. A presença de 

meu pai dizia que era possível chegar a outras margens. Com gestos simples, ele nos ajudava a 

driblar as correntezas. Em gestos de atitudes, dizia-nos que elas eram duras e fortes, mas que 

nós poderíamos resistir a essas e a outras dificuldades que a vida pudesse oferecer. Pegava em 

nossas mãos com carinho, e nos ajudava a atravessar os rios e, consequentemente, a construir 

outros símbolos para nos fortalecer para enfrentar toda e qualquer correnteza que a vida por 

ventura viesse a apresentar. 

Foram muitas as paisagens desse tempo que ficaram em mim. É neste sentido, que 

corroboro com Ferrarotti (2014, p.40), ao afirmar que “as paisagens não são paisagens, mas 

lugares da alma, paisagens interiores reconstruídas”. O autor alerta que o nosso papel não se 

resume a olhar a paisagem como apreciadores, ou alguém que rumina um passado distante, mas 

nos convida a refletir sobre os sentidos dessa paisagem, adquirindo autoconsciência e 

construindo nossa própria personalidade. Nesta paisagem, a presença do meu pai tem uma 

                                                 
10 Categoria freireana que será retomada no texto e explicitada em seu significado e desdobramentos. 
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simbologia muito forte para mim, é como se ele dissesse através de atitudes aparentemente 

triviais que não se desiste fácil de um sonho, e que certamente ainda teríamos que vencer muitas 

correntezas. 

É neste sentido que corroboro com Ferrarotti (2014, p.1) quando nos convida a olhar 

a paisagem, afirmando que “a paisagem está fora de nós e dentro de nós. Nós olhamos para ela 

e somos olhados por ela, acompanhando suas cores, seus ritmos e seus signos”. A partir do 

olhar dos/as jovens, jovens que conseguem transformar os sons das enxadas em sons de 

tambores e desafiam os/as mais velhos/as a conhecerem outros signos e outros símbolos 

elaborados por eles/elas e reconstruídos na arte e na vida. 

Na comunidade investigada, a vida vai virando arte, e vai ganhando vida. Hoje, 

os/as moradores/as do Chico Gomes ainda não desconhecem os símbolos da exploração, mas 

reconhecem outros símbolos apresentados/as pelos/as jovens. Símbolos de resistência presentes 

nas artes e vividas na vida cotidiana, nas cenas do trabalho juvenil. Os sons das enxadas se 

transforam em músicas nos tambores tocados por eles/elas. O engenho de cana-de-açúcar e o 

trabalho duro são dramatizados nas cenas poéticas de imagens juvenis. A agricultura sofrida de 

seus pais se transforma em leveza na obra de mandala produtiva11 trazida pela ação da juventude 

da comunidade rural do Chico Gomes. Esta vai ganhando outros contornos, conhecendo e 

vivenciando outras histórias, apresentando e apreendendo outras palavras. Antes: engenho, 

vacaria, eito, feitor. Hoje: Urucongo, mandala, juventude, arte, vida. 

Após meus primeiros anos de estudo, ainda na juventude, a vida objetiva me afasta 

dessa paisagem, distanciando um pouco daquele palco. Mas posso afirmar que foi nele onde 

vivi as melhores cenas. Esta narrativa me leva de volta àquela paisagem, fazendo-me perceber 

nas cenas elaboradas pelos/as jovens, sendo que eles/as foram mais ousados que eu em minha 

juventude. É como se de repente recebesse um convite para escrever esta história de jovens 

rurais que sonham e lutam por uma vida melhor para eles/elas e seus pares. 

Depois destes primeiros momentos vividos na infância, fui estudando e construindo 

um percurso formativo. Cursei Pedagogia na Universidade Regional do Cariri- URCA, e não 

vi neste curso nenhuma disciplina que me ajudasse a direcionar o meu olhar para as atividades 

cotidianas fora da escola12. Essa constatação me leva a pensar em como nossa formação 

                                                 
11 Na apresentação do lócus da pesquisa falaremos mais especificamente sobre o sistema de mandala produtiva, 

inclusive com imagem. 
12 Vale salientar que atualmente essa não é mais a realidade do Curso de Pedagogia da URCA, exitem disciplinas 

algumas disciplinas, ainda que sejam obrigatórias permitem ampliar o olhar tais como:  arte/ Educação e 

Movomentos Socias. Educação e Meio ambiente. Temáticas Atuais: Gênero, Etnia e Raça nos processos 

educativos. Cultura arte e Pedagogia. Pedagogia e Mediação Cultural. 



17 

 

 

enquanto pedagoga tem sido engessada nos muros escolares. É como se o único lugar de atuação 

do/a pedagogo/a fosse a escola. 

Em seguida, fiz especialização em Arte e Educação na mesma instituição. O tema 

escolhido para trabalhar no texto monográfico já me direcionava ao encontro das artes e da vida 

que o Cariri proporciona. Desse modo, a pesquisa intitulada: A Literatura de Cordel como 

Possibilidade para o Ensino da Arte na região do Cariri me colocou em contato direto com a 

beleza existente na região, e me fez refletir sobre o potencial criativo da arte popular e sobre 

novas formas de semear educação. 

Mesmo sendo uma região frutífera neste campo de literatura de cordel, não 

encontrei registros nos livros didáticos de História, Artes, Literatura e Língua Portuguesa, muito 

menos a existência deste nas disciplinas de Estudos Regionais. O resultado deste debate me 

levou a refletir sobre a distância existente entre a vida escolar e a vida cotidiana dos/as alunos/as 

desta região que não tem representado nos livros a sua arte e a sua vida. E assim fui descobrindo 

que a academia pouco me ensinou a valorizar minha história. 

Noutro aspecto de minha experiência formativa, também ia percorrendo a andança 

profissional: atuei como professora da educação básica, em seguida como coordenadora 

pedagógica, e posteriormente, professora substituta na Universidade Regional do Cariri- 

URCA. Estas experiências também contribuíram para pensar no distanciamento entre o 

conhecimento “tido como oficial” e o conhecimento informal, e entre universidade e a 

comunidade. Foi neste sentido que nasceu a pesquisa realizada no mestrado em Educação na 

Universidade Estadual do Ceará - UECE: o Estágio Curricular Supervisionado no Curso de 

Pedagogia: diálogo entre Universidade e Escola à Luz de Paulo Freire.13 

Por ocasião do mestrado, cursei uma disciplina na Universidade Federal do Ceará- 

UFC, intitulada: Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire. As apropriações que 

tive nesta disciplina me fizeram refletir sobre minha vida pessoal e coletiva, ou seja, fizeram-

me refletir e problematizar minhas práxis. Quando li o Livro Cartas a Cristina (FREIRE, 2013), 

tive um sentimento de inoperância e de omissão diante da realidade vivida pelos/as jovens da 

comunidade na qual cresci. 

As inquietações oriundas destas reflexões me fizeram indagar: como poderia eu, 

educadora nascida em uma cidade de um berço cultural riquíssimo, não reconhecer e 

sistematizar uma prática desenvolvida e vivida pelos/as jovens de uma comunidade, onde o 

                                                 
13  Conclui o Mestrado na Universidade Estadual do Ceará- Ceará, no ano de 2014. 
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cenário parecia levá-los/as a permanecer nas “situações limites” que lhes eram impostas? Foi 

quando resolvi ter “coragem e me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto” 

(LISPECTOR, 2009, p. 18), sobretudo diante dos resultados da pesquisa realizada no mestrado 

que mostraram o quanto a universidade ainda se encontra distante da sociedade. 

O encontro com as elaborações freireanas foi um marco fundamental para que eu 

começasse a olhar para a comunidade de forma diferenciada. O distanciamento de três anos do 

Chico Gomes proporcionou uma reflexão de como as juventudes muitas vezes têm sido 

invisibilizadas, e como as práticas vividas pelos/as jovens, principalmente os/as jovens das 

comunidades rurais, necessitam de sistematização, tendo em vista que as pesquisas atuais têm 

nos mostrado um hiato entre as pesquisas sobre juventudes urbanas e jovens das comunidades 

rurais. Essa realidade se afirma nos estudos de Castro (2009), ao enfatizar a diferença entre a 

produção bibliográfica sobre jovens urbanos e jovens rurais, sendo que as rurais têm uma 

produção bem inferior. 

As narrativas descritas neste texto decorrem de espaços múltiplos. Não são criações 

individualizadas, mas resultam de minha inscrição na sociedade com seus atravessamentos 

históricos, culturais, sociais, temporais e ideológicos. Vejo minha vida atravessada na vida 

daqueles/as jovens. Temos muito em comum, sendo que eles/as foram mais corajosos/as e 

ousados/os do que eu fui em minha juventude, talvez pelas próprias vivências diferenciadas que 

tivemos. 

Senti-me desafiada a registrar uma experiência de jovens que se constroem em uma 

comunidade rural, fora dos espaços escolares, ajudando a realçar a força das aprendizagens 

experienciais feitas em instituições não-escolares, bem como desmontar a ideia de que os jovens 

não levam nada a sério. Desmistificar, também, a ideia disseminada de que o/a jovem do campo 

não gosta do campo e que seu ideal de vida é a cidade. 

A partir do trabalho realizado pelo Grupo Urucongo de Artes, acreditamos14 que a 

educação popular se constitui um caminho viável, tendo em vista as experiências desenvolvidas 

por esses/as jovens que vivem e estão em um grupo situado ao Sopé da Serra do Araripe. 

Experiências como estas precisam ser sistematizadas e visibilizadas. Principalmente, 

considerando os riscos pelos quais estão expostos/as as juventudes no contexto atual, e a fala 

                                                 
14 A partir desse momento voltamos a utilizar a 1ª pessoa do plural, por acreditar na construção coletiva, e que se 

dá na interação com os outros sujeitos, sejam eles teóricos, professores, colegas, sujeitos da investigação e 

orientadora. Sendo assim, esse texto é fruto de um Círculo Investigativo Dialógico entre “ as gentes” e o mundo. 

Vale ressaltar que em alguns momentos no texto retomarei a primeira pessoa do singular, quando se tratar de uma 

narrativa decorrente de minha experiência particular, o que será anunciado. 
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negativa da mídia sobre este segmento. As nossas elaborações nos mostraram que o Grupo 

Urucongo de Artes realiza, atualmente, atividades que potencializam os/as e nos/nas jovens na 

busca pela sua humanização e a de seus pares. Neste processo há resistência e empoderamento 

que colaboram na formação juvenil numa perspectiva emancipatória, tendo muito a nos ensinar. 

É neste sentido, que apontamos o papel da universidade e a convidamos a favorecer 

as condições para sistematização de reflexões sobre as práticas de formação, existentes nas 

comunidades populares, considerando a ecologia dos saberes15. Santos (2006) define a ecologia 

dos saberes como um conjunto de epistemologias contra-hegemônicas, assentadas em dois 

pressupostos: não há epistemologias neutras, e as epistemologias devem incidir não nos 

conhecimentos abstratos, mas nas práticas de conhecimentos e seus impactos nas práticas 

sociais. Para o autor, é necessário reconhecer e vivenciar o diálogo horizontal entre os 

conhecimentos. Esse diálogo é intutulado ecologia dos saberes. Buarque (1986, p. 32) revela 

que “existem outras formas de conhecimento surgidas da prática de pensar e de agir dos 

inúmeros segmentos da sociedade ao longo de gerações, que por não ser caracterizadas como 

científicas, são desprovidas de legitimidade institucional”. 

Não queremos aqui negar o rigor científico da universidade, mas reafirmar que ela 

deve ser lugar privilegiado de encontro de saberes. Corroboramos com Freire (2011a, p. 261), 

quando faz uma reflexão sobre universidade e comunidade ou classes populares, nos seguintes 

termos: “de modo algum estamos admitindo que a universidade deva fechar suas portas a 

qualquer preocupação séria e rigorosa que deva ter com relação a pesquisa”. Para Freire 

(2011a), se a universidade não luta pela rigorosidade metódica no âmbito da pesquisa, não pode 

se aproximar seriamente com as classes populares, nem tão pouco ter comprometimento com 

elas. 

As discussões propostas pelo autor nos levam a compreender que a universidade 

deve girar em torno de duas preocupações fundamentais, das quais decorrem outras que tem a 

ver com o ciclo do conhecimento: “é um momento em que conhecemos o conhecimento 

existente, produzido; o outro, em que produzimos o novo conhecimento” (FREIRE, 2011a, p. 

26). 

Importante destacar que tivemos como ponto de partida o diálogo com os/as jovens, 

buscando descobrir como eles/as se veem no processo de construção das experiências das 

práticas educativas e culturais. Como afirma, Abramo (1997, p. 28): “―[...] maior parte da 

                                                 
15 Fórum Social Mundial: Manual de uso (SANTOS, 2004). 
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abordagem relativa aos jovens [tem] dificuldade de considerar [...] os jovens como sujeitos [e] 

de ir além da sua consideração como ―problema social [...]”.  Muitas vezes os/as jovens não 

são levados a sério, e suas práticas populares são vistas de forma folclorizadas, omitindo-se 

suas intenções transformadoras. 

Os /as jovens aqui considerados/as desenvolvem atividades artísticas e culturais, a 

saber: café com poesia, balada coco, confecção de instrumentos musicais, diálogos 

intergeracionais com seus ancestrais, entre outras atividades16. Assim sendo, nos perguntamos 

como estes/as jovens se percebem nos projetos que realizam? Como são vistas por eles/as as 

atividades que realizam? Quais os sentidos dessas experiências para constituição de suas 

subjetividades? Quais as influências dessas atividades nas diferentes esferas da vida cotidiana: 

familiar, escola/universidade, trabalho? Com tais questionamentos, buscamos dialogar com o 

referido grupo, deixando que seus membros se revelassem e autorevelassem acerca dessas 

práticas, fazendo das narrativas tecidas coletivamente o testemunho de si. (JOSSO, 2010) 

Justificar a escolha do objeto de estudo leva em conta também as transformações 

do mundo atual que envolvem aspectos históricos, econômicos sociais, políticos e culturais, o 

que vem produzindo uma sociedade em constante mudança, e exige de seus profissionais uma 

formação mais dinâmica e um olhar atento, visando a ampliação dos conceitos e os espaços do 

ensinar e do aprender. A discussão sobre os sentidos das experiências de educação popular, para 

a vida dos/as jovens da Comunidade Rural do Chico Gomes e seu significado para o 

desenvolvimento de subjetividades autônomas, precisa entrar em cena e ser inseridas nas 

produções acadêmicas, trazendo como principais atores os/as próprios/as jovens. 

Relevante também justificar a inserção desta pesquisa na Linha de Movimentos 

Sociais Educação Popular e Escola, no eixo de Educação Ambiental, Juventude, Arte e 

Espiritualidade, uma vez que a mesma traz uma discussão propositiva sobre Jovens Rurais, que 

inseridos/as em contextos não escolares vêm desenvolvendo práticas de Educação Popular, em 

que a Arte ganha destaque fundamental na problematização da vida para além das imagens 

negativas veiculadas no contexto atual. 

   Para o desenvolvimento deste trabalho, partimos de algumas articulações de 

sentidos observadas em nossas vivências pessoais, tais como: a compreensão de que os/as 

jovens do Grupo Urucongo de Artes realizam atividades de Educação Popular de cunho político 

transformadoras. Há no desenvolvimento do trabalho intencionalidade política 

                                                 
16 As práticas realizadas pelos/as jovens estão colocadas no quarto capítulo desta tese. 
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(trans)formadora. A questão central a mobilizar nossa curiosidade epistemológica é saber a 

incidência (trans)formadora na vida dos/as protagonistas das ações desenvolvidas sob o impulso 

criador da arte. Como os jovens interpretam os sentidos das experiências para a transformação 

de si e da comunidade? Em que medida há empoderamento pessoal e coletivo? A tese que 

mobiliza esse estudo é a de que, as ações vivenciadas no Urucongo de Artes constituem-se 

como práticas de Educação Popular e de resistência, que colaboram para o desenvolvimento e 

o fortalecimento da esperança e da sensibilidade, fundamentais para a formação de jovens nas 

dimensões individuais e coletivas. 

Em síntese, investigamos: como as práticas artísticas culturais desenvolvidas 

pelos/as jovens rurais do Grupo Urucongo de Artes podem potencializar processos de 

(tran)sformação para os/as jovens e para comunidade? Com este foco delineamos as seguintes 

questões norteadoras: como os/as jovens da comunidade do Chico Gomes interpretam e 

ressignificam as ações desenvolvidas por eles/as no Grupo Urucongo de Artes? Quais são as 

atividades realizadas pelos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes? Como os/as jovens 

aprendem e praticam as ações desenvolvidas por eles/as e qual o impacto na vida da 

comunidade e para as esferas da vida familiar, escolar e profissional? Para responder as 

questões formuladas, elaboramos os seguintes objetivos. 

Estabelecemos como objetivo geral: compreender os sentidos atribuídos pelos/as 

jovens do Grupo Urucongo de Artes as atividades desenvolvidas por eles/as, analisando o 

potencial de empoderamento pessoal e coletivo da experiência. Nesta direção, traçamos como 

objetivos específicos: 

►Sistematizar a história do Grupo Urucongo de Artes a partir das narrativas de seus/suas 

fundadores/as, considerando as atividades realizadas, e as dimensões político-pedagógica e 

humanizadora das mesmas; 

► Identificar os grupos, eventos e relações mais importantes na formação das subjetividades 

dos/as jovens; 

► Analisar a repercussão da atuação juvenil para a Comunidade do Chico Gomes, e para as 

relações intergeracionais, centrando nas seguintes esferas familiar, escolar e profissional. 

                  Dadas as primeiras palavras, as quais se constituem o primeiro capítulo desta tese, 

onde discorremos acerca do objeto de estudo, da problemática, e das questões e objetivos de 

pesquisa, seguimos apresentando o texto que se encontra organizada da seguinte forma: 
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               O capítulo II, “Abordagem teórico-metodológica: nos terreiros da pesquisa”, 

vem detalhar os caminhos percorridos na investigação. Ressaltamos o foco na abordagem 

(auto)biográfica, e o desenvolvimento dos Círculos Investigativos Dialógicos- CID, com sete 

jovens da Comunidade Rural do Chico Gomes. A metáfora “Nos Terreiros da Pesquisa” 

representa a nossa andança em vários espaços da comunidade, nos momentos dos processos de 

produção dos dados.  

                   O capítulo III, intitulado “Situando os lócus da investigação: cariri cearense e seu 

potencial cultural”, traz uma apresentação geral do local da pesquisa, e do cenário onde a 

pesquisa foi realizada. Com um subtítulo: A casa de Mãe Chico Gomes e a “Terra do Patrão” a 

autora se apropia de uma metáfora para apresentar a comunidade investigada. 

                O capítulo IV, “Urucongo abre os portais da floresta com cantos e sons de 

tambores”, discorre sobre a história do Grupo Urucongo de Artes, tendo por base a voz dos/as 

próprios/as colaboradores/as. Para tanto, trabalhamos com a técnica da fotonarrativa. É neste 

capítulo que também apresentamos os/as colaboradores/as da pesquisa e seus respectivos perfis. 

                   No capítulo V, “Ser Jovem no Campo: empoderamento e práxis política”, 

trabalhamos com a categoria de juventudes e juventudes rurais, situando teoricamente os 

conceitos de juventude apresentados por diferentes autores, dialogando com a perspectiva 

dos/as próprios jovens da pesquisa. Segue com um debate que reflete as categorias e 

empoderamento e práxis política nas ações do Urucongo de Artes. 

                 No capítulo VI, “Educação popular e seu potencial formativo:  os sentidos das 

experiências para os/as jovens do Urucongo”, desenvolvemos uma discussão que envolve a 

categoria de educação popular, sentidos, experiências formadoras e artes. Aliando o debate 

teórico ao debate empírico e poético. 

                  A metodologia de análise foi ancorada nas elaborações de Roque Moraes (2003), 

que propõe um processo intuitivo que lembra uma “tempestade de luz” o qual ele intitulou de 

Análise Textual Discursiva. A análise das narrativas foi feita considerando um ciclo básico de 

três elementos: unitarização, categorização e comunicação 

                  Por fim, apresentamos as conclusões desta pesquisa, destacando o seu pontencial 

formativo e apresentando os principais achados. Posto isto, encaminhemos-nos ao capítulo 

seguinte desta tese, que trata da abordagem teórico-metodológica. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA: NOS TERREIROS17 DA PESQUISA 

 

“Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre 

entre pedras - liberdade caça jeito.” (Manoel de Barros, 

2013). 

 

                Neste capítulo, apresentamos a fundamentação metodológica por nós adotada. 

Como apontado na epígrafe, não somos trem de ferro para andar em trilhos retos, vamos apenas 

delineando um caminho que por nós foi traçado, mas que muitas vezes se tornou água e 

encontrou outras margens.  

                Entre os diferentes desafios da pesquisa em educação, destacamos: as definições de 

concepções teóricas e, em consequência, a escolha dos procedimentos que auxiliem o/a 

pesquisador/a nos sinuosos caminhos da realidade investigada. Este desafio impõe uma tarefa 

científica rigorosa, e exige a educação do olhar e do ouvir. Para enxergar e escutar 

sensivelmente, necessitamos de concepções e de procedimentos que cerquem o objeto de estudo 

a ser investigado, permitindo ir além do aparentemente óbvio e instituído. No processo de 

produção de conhecimento o/a pesquisador/a vivencia relações intersubjetivas sedimentadas na 

incessante busca de uma atitude dialógica. O diálogo é outro desafio, uma vez que toda 

construção compartilhada de conhecimento é carregada de atravessamentos, pois, esta 

construção é inseparável da forma como os sujeitos entendem, olham e escutam o mundo. 

             Concordamos com Severino (2007), ao afirmar que falar de conhecimento é falar 

da construção do objeto que se conhece e essa construção se dá através da pesquisa. Damasceno 

(1986) revela que antes de se aproximar empiricamente da realidade a ser investigada o/a 

pesquisador/a deve ter como ponto de partida a teorização acerca do tema, assegurando uma 

coleta de dados mais consequente. Isso porque sem uma teorização previamente definida parece 

impossível que o pesquisador/a possa assegurar o controle metodológico. 

              

2.1 Matriz teórico-dialógica freireana e a pesquisa (auto) biográfica no universo da 

pesquisa qualitativa 

 

          Tendo por base o pensamento expresso no item anterior, apresentamos o esquema 

que expressa a estrutura deste capítulo (Figura 01), para, em seguida desenvolver cada um dos 

seus elementos. 

 

                                                 
17 Terreiro é a parte externa das casas do campo, lugar em que as pessoas se reúnem para conversar, encontrar 

pessoas, brincar. 
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Figura 1 - Esquema teórico-metodológico da pesquisa. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

                    

   A matriz teórica fundamental a orientar a presente proposta de pesquisa se assenta 

numa perspectiva dialética-dialógica. Para Freire (2011), o processo dialético da vida humana, 

em seu todo, parte da realidade concreta com o objetivo de problematizá-la, tendo o diálogo 

crítico transformador como fundamento epistemológico e existencial18.  

                   Freire (2011, p. 55) afirma que “num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, 

só é humano quando, mais que um puro fazer é que fazer, isto é, quando também não se 

dicotomiza da reflexão, esta necessária à ação”. Nesse sentido, a matriz teórica dessa 

investigação se inscreve na dialética, tendo por base a perspectiva freireana, ou seja, da 

dialética-dialógica, onde não há predominância de uma posição sobre a outra, pois o próprio 

diálogo manifesta o novo na história. Esta ideia culmina com o pensamento de Ferrarotti (2014, 

p. 76), ao afirmar que “somente a razão dialética nos permite reunir o universal e o geral (a 

sociedade), tomando por base o individual e o singular (o homem)”. Partindo dessa premissa, 

consideramos a dialética-dialógica coerente com nossas escolhas metodológicas.  

                                                 
18 Ressaltamos a importância de Paulo Freire e sua principal obra a Pedagogia do Oprimido, tendo em vista sua 

relevância para as discussões teórico- metodológicas acerca da dialogicidade. Lembramos ainda que a pedagogia 

do Oprimido completa seus cinquenta anos de existência e continua sendo uma obra atual e necessária. 

Matriz  Teórica 
dialógica freireana e a 

pesquisa (auto 
biográfica no universo 
da pesquisa qualitativa

A pesquisa (auto) 
biográfica e as 

narrativas de vida 
como busca de sentido

Fases da pesquisa
As foto-narrativas e o 
circulo Investigativo 

dialógico

Fases de organização 
e procedimentos de 

Análises
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                   O diálogo ao qual nos referimos é o apontado pelo educador pernambucano como 

uma espécie de postura necessária. “O diálogo deve ser entendido não como uma técnica apenas 

que podemos usar para conseguir obter alguns resultados. Também não devemos entender o 

diálogo como uma tática [...]” (FREIRE, 2011, p.167). Posto isto, entendemos que Freire 

aponta o diálogo como a capacidade humana de transformação, de se fazer cada vez mais 

críticos e comunicativos. O diálogo é, portanto, “o momento em que os seres humanos se 

encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem” (FREIRE, 2011, p. 

167). A capacidade de comunicação permite que conheçamos melhor a realidade na qual nos 

inserimos e sejamos capazes de intervir e transformar. 

                O diálogo, na perspectiva aqui adotada, tem caráter problematizador, e estabelece 

uma relação dialética: Zitkoski (2010, p. 117) revela a concepção do diálogo em Freire como o 

“processo dialético-problematizador, ou seja, através do diálogo podemos olhar o mundo e a 

nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, como realidade inacabada 

e em constante transformação”. Somente o diálogo entendido nesta perspectiva possibilitará 

aos sujeitos atuarem criticamente, em busca da transformação. 

               A concepção freireana está na base da pesquisa (auto) biográfica em educação, pois 

“o objeto a ser conhecido é colocado na mesa entre os dois sujeitos do conhecimento” (FREIRE, 

2011, p. 168). Os sujeitos se encontram e dialogam na busca de construir um conhecimento 

conjunto, resultante de uma reflexão coletiva acerca do objeto a ser estudado, tendo a narrativa 

de si como elemento central, por seu potencial autopoiético (construção de si mesmo) e 

transformador. 

              O diálogo, tanto na perspectiva freireana, quando na tradição do movimento 

socioeducativo das histórias de vida em formação, leva os sujeitos a se comunicarem, tendo por 

referência a realidade. Em interação, os sujeitos aprofundam a tomada de consciência sobre 

seus processos formativos, podendo resignificar sua práxis educativa. Em síntese, o diálogo é 

uma categoria importante na pesquisa (auto)biográfica em educação, tendo em vista seu caráter 

formativo, interpretativo e transformador. 

               Devemos destacar, seguindo a linha de raciocínio que vimos desenvolvendo até 

aqui, que não se pode associar o diálogo com a perda de identidade, pois “o diálogo tem 

significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, 

mas a defendem e assim crescem com o outro” (FREIRE, 2011, p.162).  O verdadeiro diálogo 

nem iguala, nem reduz um sujeito ao outro, ao contrário, exige um respeito fundamental de um 

para com o outro, o que possibilita um crescimento mútuo.  
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              É considerando esta perspectiva dialógica que fundamentamos nossa investigação, 

eliminando uma postura verticalizada entre pesquisador e pesquisado. Enfatizamos, ainda, o 

caráter emancipador da concepção dialética-dialógica orientadora de nosso processo 

investigativo, na medida em que ela se opõe às práticas de dominação instituídas na academia. 

A prática de pesquisa-formação por nós vivenciada contesta as concepções dicotomizantes, 

verticalizadoras e perpetuadoras de visões eurocêntricas e colonializadoras que não 

possibilitam a ampliação dos horizontes e de aprendizagens que favoreçam a resistência e a 

politização. 

               Acreditamos que o diálogo não existe no vazio, e que não é um espaço desobrigado 

de conversa, considerado como espaço livre. “O diálogo se dá dentro de algum tipo de programa 

e contexto [...] implica, responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina e objetivos” 

(FREIRE, 2011, p. 173). No esteio desta prerrogativa, um pesquisador dialógico sabe 

claramente onde necessita chegar e está aberto a novas aprendizagens. 

               Acreditamos que os pressupostos da matriz teórica dialógica apontados por Freire 

(2011) foram os que melhor atenderam aos objetivos propostos nesta pesquisa e melhor 

responderam ao objeto de estudo de nossa investigação, qual seja, investigar os sentidos das 

práticas de educação popular desenvolvidas pelo Grupo Urucongo de Artes para os jovens. 

Portanto, optamos por uma metodologia investigativa que carrega em seu bojo a perspectiva do 

diálogo, permitindo-nos explicar traduzir e interpretar as mensagens produzidas pelos sujeitos 

em relação ao nosso objeto de pesquisa. 

               É neste sentido que a investigação se apóia na abordagem qualitativa, cujo objetivo 

se assenta na ideia de que compreender o fenômeno na perspectiva dialética não é realizar uma 

mera descrição e mensuração da realidade. Os dados advindos de uma pesquisa desse porte são, 

segundo Bogdan e Biklen (1994), ricos em pormenores, permitindo-nos analisar o fenômeno 

em sua complexidade e em contexto natural. É, portanto, uma abordagem que não tem intuito 

de enumerar eventos ou passagens, buscando centrar-se em fatos descritivos surgidos da 

inserção do/a pesquisador (a) no espaço natural investigado. Assim, conforme Bogdan e Biklen 

(1994, p. 17) 

   

[...] a investigação qualitativa é frequentemente designada por naturalista, porque o 

investigador frequenta os locais em que naturalmente se verifica os fenômenos nos 

quais estão interessados, incidindo os dados recolhidos no comportamento das 

pessoas: conversar, visitar, observar, comer.  
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                   Deste modo, entendemos a necessidade de nos inserirmos no contexto da pesquisa, 

pois os eventos serão melhor observados na situação real. Lembramos ainda da importância 

entre os dados obtidos no local e sua ligadura histórica e social com o contexto no qual se insere 

o objeto investigado. 

                  Os autores Bogdan e Bilklen (1994) alertam para o fato de que em uma pesquisa de 

abordagem qualitativa os dados não são recolhidos apenas em números. As imagens e as 

palavras ganham evidência. Ressaltam, ainda, que os/as pesquisadores têm mais interesse pelo 

processo do que pelo resultado em si, e analisam os dados de forma indutiva, procurando 

conhecer as questões mais importantes. Para os autores, o “processo de condução de 

investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos 

sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra” (p, 51).  

Nesta mesma linha de raciocínio, apresentamos o diálogo de Marconi e Lakatos 

(2011, p. 269) quando revelam que “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Fornece dados mais detalhados sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamentos etc”. Certamente, um comportamento carregado de atravessamentos 

experienciais. 

                  É comum encontrar semelhanças entre os estudos de pesquisadores e pesquisadoras 

que defendem a abordagem qualitativa. Entre as características comuns citadas se destacam: o 

ambiente natural como fonte direta dos dados; é descritiva; há uma preocupação com o processo 

e não apenas com o produto; os dados são analisados de forma indutiva; há uma ênfase no 

significado. Desta feita, “à medida que os dados são coletados, são também interpretados, o que 

pode levar à necessidade de novos levantamentos” (MARCONI; LAKATOS, 2011. p, 273). É 

nesta perspectiva que mergulhamos nesta abordagem, buscando dialogar com os sujeitos atores 

em seu espaço real e concreto, ou seja, na comunidade rural do Chico Gomes. 

                  Conforme anunciado anteriormente, no quadro da investigação qualitativa, optamos 

por nos orientar pelos princípios e fundamentos da pesquisa (auto) biográfica em educação, 

caracterizada a seguir. 

 

                       

2.2 A pesquisa (auto) biográfica: as narrativas de vida como busca de sentido  

 

        Franco Ferrarotti (2014, p. 18) revela que o método biográfico é algo 

desestabilizador “porque conduz o pesquisador a reconhecer que ele não sabe, que só pode 

começar a saber junto com os outros - com as pessoas -, com o saber das pessoas e, em 
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particular, com o saber que os interlocutores - ou seus ‘interatores’- constroem com eles”. Em 

suma, é um saber que se estabelece a partir das narrativas, considerando que não se trata de um 

saber desvinculado da realidade histórica cultural, mas um saber situado.  O biográfico se 

caracteriza por ser uma categoria da experiência que possibilita ao indivíduo narrar e interpretar 

o seu estar no mundo, a partir das situações sócio-históricas vivenciadas por ele. 

               Larossa (2015, p. 18) diz que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passa 

muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada acontece”.  Nesta linha de raciocínio, fomos 

dialogando com os/as jovens colaboradores/as desta investigação buscando compreender os 

sentidos da experiência, buscando sentir em seus relatos o que lhes aconteceu e o que tocou na 

experiência de ser parte do Urucongo. 

              A pesquisa (auto) biográfica é coerente com os pressupostos da abordagem 

qualitativa, pois envolve o contato direto com as pessoas em seu ambiente natural. Coerente, 

também, pela postura dialógica presente neste tipo de investigação, conforme tratamos no item 

anterior. É uma pesquisa que se interessa pela forma como os indivíduos narram e dão sentido 

às suas experiências. Delory-Momberger (2008, p. 93) revela que: 

 

O objeto central da biografia, entendida não como um curso efetivo, “real”, da vida, 

mas como a representação construída da existência através das operações da prática 

de narrar, de relatar de construir enredos. Essas construções biográficas são acessíveis 

e identificáveis especialmente nos ‘relatos de vida’ e em todas as formas de expressão 

de escrita de si por aqueles indivíduos que se biografam, ou seja, atribuem-se uma 

forma na qual se reconhecem como eles próprios. 

 

               Seguindo este raciocínio, compreendemos que este tipo de pesquisa não se limita 

ao simples fato de enumerar linearmente eventos vividos. Narrar é uma operação configuradora 

de si: representação construída de sua existência no mundo, na perspectiva do paradigma do 

singular-plural. Ou seja, a figuração de si não é apenas um ato intimista, individual do sujeito, 

desvinculado do mundo do qual faz parte. É um processo de produção de si que se realiza social 

e historicamente em espaços e tempos determinados. Assim, nossas reflexões se situam na 

confluência entre o indivíduo (singular) e a sociedade (plural).  Neste sentido, em consonância 

com Delory-Momberger (2008, p 27) afirmamos que: 

 
Espaços e tempos biográficos não são, entretanto, criações espontâneas, nascidas 

unicamente de iniciativa individual: trazem a marca de sua inscrição histórica cultural 

e têm origem nos modelos de figuração narrativas e nas formas de relação do 

indivíduo consigo mesmo e com a coletividade, elaborados pelas sociedades nas quais 

se inscrevem. 
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              A partir dessa compreensão, acreditamos, assim como Ferrarotti, na possibilidade 

de ler a sociedade através de uma biografia. O autor afirma que “cada ato individual é uma 

totalização do sistema social” (2014, p. 35), este pensamento nos ajuda a romper com a 

dicotomização entre sociedade e indivíduo e vice-versa. Trabalhar com a pesquisa (auto) 

biográfica em seu caráter heurístico, formativo e social “sem trair suas características essenciais 

(subjetividade, historicidade) [...] é projetar-nos para fora dos limites epistemológicos 

clássicos” (FERRAROTTI, 2014, p.77). 

                 É, contudo, compreender que escrever a história de vida de um indivíduo ou narrar 

sobre sua história em um grupo social, não é uma ação desinteressante e sem significados, mas, 

um ato histórico carregado de significações construídas e reconstruídas num determinado 

tempo, portanto, dotado de sentido. É um tipo de pesquisa-formação que permite refletir sobre 

a vida do indivíduo, podendo trazer mudanças significativas para o próprio sujeito.  

              A pesquisa (auto) biográfica se mostra formadora, “a partir do momento que o narrador 

reelabora suas experiências, interpreta-as, dá uma versão atual, e questiona-se de modo a abrir 

perspectivas” (OLINDA, 2011, p.161). No esteio desta prerrogativa, “escrever a própria 

história de vida é uma aventura existencial que transforma uma vida: de prefigurada, ela passa 

a se reconfigurar, mas provoca um amplo processo de reconfiguração, que pode desconfigurar 

ou transfigurar” (FERRAROTTI, 2014, p. 31). 

               As narrativas de vida podem ser construídas individualmente ou em grupo. No nosso 

caso, trabalhamos em grupo com sete membros do Urucongo, fazendo o levantamento das 

experiências de educação popular e buscando identificar os sentidos para a vida dos/as jovens 

participantes. Desta feita, a investigação não se centrou apenas na narrativa individual do sujeito 

particular, e sim, em suas práticas cotidianas dentro de um contexto mais amplo, ou seja, é uma 

investigação que traz em seu bojo uma reflexão mais profunda do que estas histórias podem 

nos oferecer para a compreensão da existência do Grupo Urucongo, e sua importância na vida 

dos/as jovens e da comunidade do Chico Gomes. 

               Coerente com este pensamento, possibilitamos aos jovens do Grupo Urucongo de 

Artes narrar sobre si e sobre suas vivências no Grupo de Artes, e construir sua história a partir 

das narrativas produzidas em interação com seus pares. Delory-Momberger (2008, p. 97) 

assevera que “é a narrativa que dá uma história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de 

nossa vida porque temos história; temos uma história porque fazemos narrativa de nossa 

vida19”. Para a autora, o que dá forma às experiências vividas pelos homens e mulheres são as 

                                                 
19  Grifo da autora. 
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suas narrativas de vida. Suas experiências e reflexões partilhadas com os demais sujeitos, 

incluindo o pesquisador, que está inteiramente imbricado na pesquisa, experimentando a 

partilha de conhecimentos advinda de um sujeito ou de um grupo de pessoas. Ferraroti (2014, 

p. 76) compartilha desta mesma ideia, ao afirmar que “o observador está estranha e 

ridiculamente implicado no campo do seu objeto”. 

              Entendemos, porém, que a abordagem por nós escolhida exige cuidados 

epistemológicos e metodológicos como qualquer outra pesquisa. Gaston Peneau  e Le Grand 

(2011, p. 153), alertam para a sedução que é trabalhar com as histórias de vida e o aparente 

imediatismo que esta propõe, e lembram que “a abordagem das histórias de vida não se acha, 

portanto, dissociada de um projeto de uma estratégia de conhecimento, de um programa de 

pesquisa, nem de uma problemática. Além disso, ela só pode se articular a outros modos de 

reflexão/pesquisa”. É neste sentido, que mergulhamos na pesquisa (auto) biográfica, trazendo 

as histórias de vida de jovens rurais como estratégia para articulação de sentidos. 

                Diante do exposto, vale atentar para a preocupação epistemológica destacada por 

Delory-Momberguer (2008): a narrativa decorrente da pesquisa (auto) biográfica resulta de uma 

fala social que, embora acompanhada de emoções, deve-se evitar os deslizes para não incorrer 

em equívocos terapêuticos.  Ela não pode, pois, incorrer nesse risco de ser relacionada a fins 

terapêuticos. Daí a necessidade de uma preparação anterior para utilização de procedimentos 

individuais ou coletivos que envolvam narrativas de si20. 

               Ressaltamos com Gaston Pineau e Legrand (2011. p. 15) que “as histórias de vida, 

aqui definidas como busca e construção de sentido a partir de fatos temporais pessoais, envolve 

um processo de expressão da experiência”. Sendo assim, pesquisa (auto) biográfica permite aos 

sujeitos refletir sobre o seu estar no mundo e em sociedade. Nesta perspectiva, Ferrarotti (2014, 

p 70-71) convida a refletir sobre o seguinte fato “nosso sistema social está por inteiro em todos 

os nossos atos, em todas as nossas obras, em todos os nossos sonhos, delírios e comportamentos; 

e a história desse sistema encontra-se por inteiro na história da nossa vida individual”. 

               Neste contexto, a ação do indivíduo decorre das interações sociais. Isto nos leva a 

compreender que o indivíduo nunca é sozinho, mas se configura nas várias aprendizagens e 

processos formativos adquiridos/realizados na cultura e na história. Sua fala é composta de 

vários filtros. É nesta perspectiva que Ferrarotti (2008) afirma que o homem é um universal-

                                                 
20 No grupo de pesquisa a que pertenço - Dialogicidade e Formação Humana e Narrativa- DIAFHNA-, realizamos 

em 2015.2, um Circulo Reflexivo Biográfico, sob a coordenação da Professora Ercília Maria Braga de Olinda, 

elaborando nossa própria narrativa de vida, a partir da questão disparadora: como me tornei a pessoa que sou hoje? 
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singular. Importante observar, porém, que a relação que se estabelece entre um e outro não se 

dá de forma linear e mecânica.  

                Tendo clareza da questão desestabilizadora proposta na pesquisa (auto) biográfica, 

compreendemos a partir das composições dos diferentes autores, que esta é um tipo de pesquisa 

que vem questionar os modelos verticalizados de construção de conhecimento. Porém, mais do 

que isto, tem seus próprios fundamentos epistemológicos, sócio-antropológicos e políticos, as 

elaborações advindas das narrativas de vida se constituem essenciais para a construção e 

reconstrução de novos conhecimentos. 

              Apoiamo-nos em Delory-Momberger (2008- 2012), para afirmar que a pesquisa de 

caráter biográfico, por nós escolhida, apóia-se na concepção do indivíduo como ser singular-

plural, biográfico, capaz de reflexividade crítica e de autotransformação. A pesquisa (auto) 

biográfica foi a abordagem teórico-metodológica que melhor atendeu aos nossos objetivos de 

pesquisa, uma vez que queríamos compreender como os/as jovens do Grupo Urucongo de Artes 

ressignificam as situações e as experiências de sua existência, a partir de suas vivências no 

Urucongo. Partindo da pergunta central: como eles se transformaram no que são hoje?  

Buscamos compreender, por suas narrativas, os sentidos dessa experiência para que eles sejam 

o que são e quais suas incidências na vida familiar e comunitária. 

             Cumpre destacar que não tivemos um olhar focalista na vida individual dos sujeitos, 

mas, mantivemos nossa percepção nos diversos espaços biográficos narrados por eles/elas em 

diferentes espaços da vida social, considerando os atravessamentos que perpassam essa 

experiência, seja de cunho político, histórico, social, cultural, ideológico, temporal e tantas 

outras dimensões que compõem a singularidade do sujeito. Delory-Momberger (2012, p. 526) 

fala que “o devir biográfico é sempre o produto de uma interação entre a ação dos indivíduos e 

o determinismo das estruturas”. 

             Consideramos importante essa escolha, pois caminha ao encontro das ideias freireanas 

de que somos o resultado de nossas experiências e nos formamos uns com os outros nas relações 

sociais estabelecidas. Nessa direção, Freire (2011a, p. 45) relata que: 

 
Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado de nossa história, 

de nossa cultura; a memória, às vezes difusa, às vezes nítida, clara, de ruas da infância, 

da adolescência; a lembrança de algo distante que de repente, se destaca límpido 

diante de nós, em nós, um gesto tímido, a mão que se apertou, o sorriso que se perdeu 

num tempo de incompreensões, uma frase, uma pura frase possivelmente já olvidada 

por quem a disse. Uma palavra por tanto tempo ensaiada e jamais dita, afogada sempre 

na inibição no medo de ser recusado que, implicando a falta de confiança em nós 

mesmo, significa também a negação do risco. 
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            Desta feita, um indivíduo singular é social à medida que carrega consigo as 

aprendizagens decorrentes de vários campos sociais. A pesquisa (auto) biográfica permite uma 

dimensão reflexiva do que nos tornamos na história a partir de nossas experiências. Caracteriza-

se por sua dimensão investigativa e formadora, ou seja, o indivíduo produz conhecimento, toma 

consciência de si e de suas aprendizagens, suas significações, quando vive os papéis de ator e 

investigador de sua própria história. 

              A compreensão que temos da pesquisa (auto) biográfica foi suficiente para 

entendermos a sua relevância e contribuição em nossa investigação, tendo em vista a nossa 

curiosidade epistemológica em querer compreender como e por que os/as jovens se tornaram e 

continuam Urucongo.  

              No procedimento coletivo por nós escolhido, os sujeitos narraram sobre suas 

trajetórias de vida e construíram diálogos que se constituíram em reflexividade assistida pela 

pesquisadora. Nosso objetivo recaiu em elaborar histórias de vidas a partir das narrativas dos 

jovens rurais, fazendo o levantamento de práticas de educação popular no Grupo Urucongo de 

Artes. Ao narrar sobre si, os indivíduos trouxeram à tona a palavra, saindo do silenciamento, 

desvelando a sua história no mundo e a dos outros, considerando que este tipo de pesquisa 

implica uma intensa relação entre os sujeitos participantes e seu ambiente interior e exterior. 

             A escolha pela pesquisa (auto) biográfica nos instigou a observar o que a narrativa 

nos oferece de reflexão conjunta para o grupo, seus membros e a comunidade de modo geral. 

Esta reflexão resulta da acumulação do material narrado pelo sujeito, tendo em vista que “a 

‘vida’ oferece uma multiplicidade de momentos, espaços, situações e inter-relações, dos quais 

resultam efeitos de formação e ‘aprendizagens’” (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 108). 

Finalizando este primeiro ensaio, destacamos a (auto) biografia inteiramente relacionada à 

historicidade humana com suas contradições. 

 

2.3 Fases da Pesquisa 

 

 Primeira fase: Apropriações teóricas 

 

                  Toda pesquisa exige de nós pesquisadores/as que primeiro nos aproximemos de uma 

reflexão teórica que possa orientar o processo investigativo. Neste sentido, consideramos que a 

primeira fase desta investigação teve seu início em 2014.2, quando, ao entrar no doutorado, 

aproximávamo-nos das discussões que nos ajudaram na construção de nossas ideias. A 

participação nas aulas e as apropriações teóricas foram fundamentais para viabilizar as escolhas 
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do caminho da pesquisa de campo. Essa fase inicial se deu no período de 2014.2 a 2016. 1. 

Posterior a esta, caminhamos para uma segunda fase, aqui por nós considerada a fase 

exploratória. 

 

 Imersão no campo 

 

              A segunda fase da pesquisa, a fase exploratória, compreendeu o período de março 

de 2016 a dezembro de 2016, quando pudemos fazer uma imersão no campo empírico com o 

olhar mais direcionado às nossas intenções de pesquisa. Participamos de algumas atividades 

propostas pelos/as jovens e assumíamos uma postura de escuta, uma escuta sensível.  

             Ressaltamos ainda que nos momentos de inserção na comunidade, registramos 

nossas observações, sentimentos e insights no diário de itinerância (BARBIER, 2007). Trata-

se de um instrumental de pesquisa frequentemente utilizado por pesquisadores que realizam 

pesquisa-ação, mas não se limitando a este tipo de pesquisa (BARBIER, 2007, p.137). Para o 

autor, “o diário de itinerância é um diário de pesquisa na medida em que ele representa bem um 

instrumento metodológico de investigação e a aplicação de uma problemática central”.  

                O diário contribuiu no decorrer da pesquisa de campo, tanto para registrar dados 

coletados quanto para escrever nossas percepções e sentimentos no decorrer da investigação. 

Acrescentamos que a utilização do diário não se deu apenas nos momentos de biografização, 

mas fez parte da andança da pesquisadora em todos os momentos vividos na comunidade, 

construindo um registro de uma escuta sensível. O diário foi desenvolvido nas três etapas 

propostas pelo autor: “o diário de rascunho, o diário elaborado, e o diário comentado”. 

                Na etapa do diário de rascunho, segundo Barbier (2007), registramos os rascunhos 

primeiros, aqueles elaborados sem muito teor gramatical e científico nos caminhos do/a 

pesquisador/a pela andança da pesquisa. O diário elaborado se constitui em uma escrita mais 

organizada, aquela em que o/a pesquisador tem intenções de partilhar com outros leitores, e por 

fim, o diário comentado que se caracteriza por ser uma etapa de socialização e avaliação. Nesta 

pesquisa, socializamos pequenos trechos do diário que foram distribuídos no decorrer da tese. 

                Entretanto, para atingir esta perspectiva da escuta, tivemos um desafio nesta 

pesquisa que foi a “necessidade de se adequar a uma metodologia como técnica da escuta, na 

qual se estabelece, em pé de igualdade, entre o pesquisador e o grupo investigado, uma 

comunicação não apenas metodologicamente correta, mas também humanamente significativa” 

(DELORY-MOBERGER, 2008, p, 66), pois não há neste tipo de investigação um sujeito ativo 

e um objeto passivo, o que existe de fato é uma estrita relação entre um e outro. 
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                 De modo paralelo a essa caminhada exploratória empírica, íamos nos aproximando 

teoricamente das categorias que pudessem contribuir com nossas reflexões. Portanto, 

consideramos uma importante fase exploratória de imersão empírica e teórica. 

 

  Trabalho de campo - as fotonarrativas e o Círculo Investigativo Dialógico 

 

                Esta fase compreendeu dois momentos: o primeiro se constituiu em um momento 

de diálogo com a técnica das fotonarrativas, e o segundo em que tivemos o processo de 

formação do grupo pesquisador e os diálogos produzido nos encontros do Círculo Investigativo 

Dialógico. 

               No primeiro momento, trabalhamos com três membros fundadores e articuladores 

do Grupo Urucongo de Artes. O nosso objetivo nesta fase se centrou em construir a história do 

grupo a partir da técnica da fotonarrativa. Olinda (2000) revela que a fotografia se constitui em 

suporte da memória e fio condutor das narrativas. 

               Após escolha dos narradores, imprimimos cento e noventa fotografias de momentos 

distintos da atuação dos/as jovens no percurso do Grupo Urucongo. Eram fotos representativas 

do surgimento do grupo com as quadrilhas juninas “Coisas do meu sertão”, até momentos 

recentes. Organizamos as fotografias no terreiro da casa de Ana Cristina, colaboradora dessa 

pesquisa, membro e articuladora do Urucongo. Inicialmente, convidamos os três colaboradores 

para apreciarem as fotos. Esse se caracterizou em um momento rico e descontraído de produção 

e elaboração de conhecimentos. Ao mesmo tempo em que olhavam as fotografias, riam e 

traziam memórias de momentos vividos no grupo, faziam comparações entre as aparências 

físicas dos momentos vividos e da atualidade. Também traziam memórias das atividades 

presentes nas fotografias e, vez por outra, davam um tom avaliativo à caminhada. Após o 

momento inicial de apreciação e descontração, convidamos a nova escolha das fotografias que 

achassem pertinentes para compor a narrativa histórica do Urucongo.  As fotografias da figura 

2 ilustram o momento da apreciação e escolhas das fotografias para construção dos relatos. 
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Figura 2 - Momento de apreciação e escolha das fotografias. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisa. (2017) 

                 

   As fotografias foram utilizadas como elemento “desencadeador para evocar 

memórias de pessoas que uma entrevista não conseguiria” (LOIZOS, 2015, p, 143). A 

fotografia se torna uma importante fonte para evocar memórias submersas na vida de uma 

pessoa ou de um grupo.  Desse modo, ao passo que faziam reflexões sobre si, narravam a 

história do Urucongo, como que construindo uma linha do tempo, discorrendo sobre o percurso 

vivido pelo grupo. Narraram sobre as ações e como elas foram sendo elaboradas no processo, 

e decidiram quais delas permaneciam e quais precisavam ser retomadas.  

               Essa construção narrativa através da técnica da fotonarrativa, nos encaminha de 

encontro ao pensamento de Delory-Momberguer (2006, p.114) quando pontua que “a fotografia 

representa uma categoria da experiência que permite, ao lado de outras formas de percepções 

vividas (cognitivas, sensíveis, afetivas) interpretar as situações e os acontecimentos”. Para a 

autora, a fotografia é uma forma de escrita de vida, uma vez que proporciona a reestruturação 

de experiências vividas por um sujeito ou pelo grupo. As leituras que se fazem de uma imagem 

fotográfica trazem também as interpretações e aprendizagens de si.  

              A experiência vivenciada neste processo de pesquisa de campo possibilitou várias 

notas no diário de itinerância. Acompanhemos o registro feito no dia 07 de janeiro de 2017: 

 

Ao olhar as fotografias, fica evidente a emoção expressa em seus risos e olhares. Comentavam, 

riam e brincavam a cada fotografia tocada e sentida. Escutávamos falas do tipo: “eita como 

tu era magro”, “tava bonito”, “olha a cara de Nildim”. Foi nesse clima descontraído que o 

terreiro da casa de Ana Cristina ia se transformando em lugar de construir conhecimentos. 

Durante o processo narrativo, houve choro e emoção. Rosely contagiou todo o grupo. De posse 

a uma fotografia, conversa sobre sua primeira atuação após o nascimento de seu filho e fala 

das dificuldades que pensava sentir para permanecer no grupo. Rosely via na foto a 

concretização de seu retorno ao grupo, após ser esposa e mãe, coisa que possivelmente não 

aconteceria com as mulheres que a antecederam.  
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               Cada narrativa foi gravada e transcrita, servindo de base para a elaboração do 

capítulo 03 desta tese, bem como, respondendo a um dos objetivos deste trabalho, qual seja, 

sistematizar a história do Grupo Urucongo de Artes a partir das narrativas de seus fundadores, 

identificando as atividades realizadas, analisando a dimensão político-pedagógica e 

humanizadora.   

                Esta técnica foi importante instrumento a possibilitar uma narrativa colaborativa 

entre os participantes e um diálogo feito de forma descontraída que trouxe fatos, eventos, 

pessoas e sentimentos, que talvez não fossem evocados sem o estímulo de imagens fotográficas. 

A técnica das fotonarrativas apresentou-se como um procedimento significativo para instigar a 

memória, trazendo, portanto, uma construção partilhada, sensível e dialógica. Evidenciamos, 

que as fotografias postas nesta tese, não são meras imagens ilustrativas. Elas têm relevância 

social e histórica, dão visibilidade as ações e pensamentos coletivos e expressam os sentidos 

das experiências vividas pelo Grupo em diferentes momentos da caminhada. 

               Durante a atividade que propusemos, tentamos capturar algumas imagens do 

momento imprimindo fotos guardados no computador. Observamos a alegria daqueles/as 

jovens ao manusear, as fotografias. Tal fascínio se justifica pelo fato de vivermos em uma 

sociedade da tecnologia, em que as imagens são descartáveis. Ver aquelas imagens 

materializadas em papel foi, no mínimo, gratificante21. A técnica da fotonarrativa produziu 

momentos construtivos de conhecimentos, apontou eventos passados, trouxe lembranças 

adormecidas na memória do grupo, e fez os/as jovens apontarem desejos para o futuro.  

             Podemos afirmar que a técnica da fotonarrativa produziu um efeito autoformativo, 

evidenciando eventos do grupo e de si. Isto ficou evidente na voz de Ana Cristina, que de posse 

a uma fotografia, relatou: “é uma foto, que dá para refletir um pouco sobre nossas falhas, acho 

que dava para ter aproveitado melhor esse momento”. Ao passo em que narra uma história, 

também faz avalição da caminhada, o que significa um processo de reflexão sobre a ação, 

portanto, um momento formador. Tal atividade é coerente, com os pressupostos da pesquisa 

(auto)biográfico, sobretudo com seu caráter interpretativo e formativo.  

 

 

 

                                                 
21 Toda as fotografias foram doadas para o acervo do grupo. 
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2.4 O Círculo Investigativo Dialógico 

 

                  A experiência de pesquisa com o Círculo Investigativo Dialógico iniciou-se ainda 

no Curso22 de Mestrado, quando trabalhei com jovens estagiários/as do Curso de Pedagogia da 

Universidade Regional do Cariri - URCA. A inspiração do CID veio dos constructos teórico-

práticos de Paulo Freire e de seus seguidores, uma releitura dos Círculos de Cultura 

desenvolvidos em diferentes contextos. Esta experiência foi ampliada com as apreensões 

teóricas proporcionadas no Doutorado. A minha inserção no Grupo de Pesquisa Dialogicidade 

e Formação e Narrativa (DIAFNA) significou um momento rico de formação e aprendizado 

com a pesquisa (auto)biográfica, o que me possibilitou ampliar a visão sobre o Círculo 

Investigativo Dialógico.  A partir das vivências proporcionadas no Círculo Reflexivo 

Biográfico, sob mediação da orientadora, professora e pesquisadora Ercília Maria Braga de 

Olinda, compreendi a importância de melhor definir os princípios orientadores e os 

procedimentos do Círculo Investigativo Dialógico (CID).             

                   Após vivenciar o Círculo Reflexivo Biográfico proposto por Olinda (2009, 2010), 

resolvi adotar seus princípios orientadores, que são: princípio formativo - experiência cultural 

como uma experiência de TransFormAção;  princípio dialógico - fundamento da ação 

educativa; princípio Sócio-político - ligação entre o individual e o social; princípio 

antropológico -  discute a relação entre sujeito e narração; princípio da potência narrativa - 

possibilita a experiência da construção da autonomia do sujeito e princípio integrador -  

prática consciente de narração de si. 

                  A partir das experiências compartilhadas no DIAFHNA e no diálogo com as obras 

de Paulo Freire, Christine Delory-Momberguer e Marie Cristine Josso, encontramos 

motivações para desenvolver nossa investigação. A opção pelo Círculo Investigativo Dialógico 

se deu pela oportunidade de ouvir e problematizar as narrativas de vidas de jovens rurais a partir 

de sua inserção no grupo e na história. Identificamo-nos com Delory-Mombeguer (2008, p. 

138) quando afirma que: 

 
Aprender e apropriar-se dos saberes seja qual for a sua natureza, é, - em graus 

diversos, retocar, revisitar, modificar e transformar um mundo, um conjunto de 

relações com os outros e consigo mesmo, é de maneira mais ou menos sensível, lançar 

novos olhares sobre seu passado e sobre suas origens, projetar ou sonhar, de outro 

modo, seu futuro, biografar-se de outro modo. 

 

                                                 
22 Encontra-se em primeira pessoa por se tratar uma experiência particular da pesquisadora. 
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                  A partir desta compreensão e da compreensão dos Círculos de Cultura da tradição 

freireana, tivemos como características fundamentais em nossa investigação três etapas: a 

imersão no contexto, buscando conhecer a realidade dos sujeitos a serem investigados; a seleção 

dos temas para serem desenvolvidos nos encontros do Círculo Investigativo Dialógico, tendo 

em vista o nosso objeto de estudo e a situação existencial  e processo de biografização; as rodas 

de conversas dialógicas em que produzimos os dados desta investigação, a partir das narrativas 

biográficas dos sujeitos envolvidos. 

                 A metodologia de investigação foi organizada inicialmente tendo como referência o 

tema da pesquisa e seus objetivos. Considerando, também, as necessidades empíricas que 

estiveram relacionadas à temática abordada, observando as questões que surgiram no campo. 

Assim como Freire (2011) fez em suas experiências com alfabetização de adultos, inserimo-

nos no contexto dos sujeitos jovens do Grupo Urucongo de Artes, sugerindo que narrassem 

sobre os sentidos de ser e estar no Urucongo.  

                   Os diálogos tiveram como ponto de partida as experiências concretas vivenciadas 

nas ações cotidianas dos/as jovens na comunidade rural do Sítio Chico Gomes.  Realizamos o 

processo de biografização, destacando temas geradores, com o objetivo de facilitar o debate, 

produzir as narrativas autobiográficas e assegurar os objetivos da pesquisa. Os componentes do 

CID foram incentivados/as ao conhecimento inicial acerca das vivências e ressignificações das 

práticas de educação popular, em sua realidade concreta, focando em suas narrativas de vida, 

os objetivos e objeto de investigação. 

                  Reunidos em grupo e de forma circular, os integrantes foram instigados/as a 

participarem dos debates motivados/as por situações que compunham os objetivos da pesquisa, 

ou seja, suas experiências de ser Urucongo. Salientamos que neste tipo de investigação, 

pesquisadores/as e pesquisados/as exercem papel de sujeitos ativos, pois, ambos têm 

compromisso com a pesquisa. A pesquisadora buscou incentivar no grupo o máximo possível 

de participações, propiciando o diálogo para que eles/as expressassem as ideias formuladas a 

partir dos temas levantados e apresentados para a discussão, sobretudo, considerando as 

experiências desenvolvidas nas práticas de educação vivenciadas por eles/as e como se 

tornaram o que são hoje.  

                   Assim como Freire (2001), acreditamos na dialogicidade e na dialeticidade. Nesse 

interim, não tivemos a pretensão de enquadrar nenhum dos métodos nos quais nos inspiramos 

de forma linear e repetitiva. O que fizemos foi partir de seus pressupostos metodológicos, 

fazendo e refazendo nos encontros do Círculo Investigativo Dialógico, tendo como principal 

referência o objeto de estudo em pauta, permitindo que outras questões fossem incorporadas. 
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                   Posto isto, acreditamos na ideia de uma releitura dos métodos e não de uma 

reprodução. Caso fizéssemos essa transposição, estaríamos negando as próprias convicções de 

Paulo Freire, da perspectiva dialética e da concepção antropológico-filosófica da inconclusão, 

do inacabamento, da capacidade de criar e recriar, da capacidade de ser mais. A organização 

prévia se faz necessária, pois, conforme o autor, não há diálogo no espontaneísmo e na falta de 

intencionalidade política e pedagógica. 

                  O procedimento de produção de dados no CID proporcionou uma interação que se 

estabeleceu entre os sujeitos investigados/as e a pesquisadora, permitindo colher uma gama de 

informações, aprofundar os dados fornecidos e realizar correções sobre dados levantados, 

ouvindo direto e imediatamente quem efetivamente viveu as experiências. Produzimos, 

coletivamente, um quadro mais completo sobre a dimensão formativa do Grupo Urucongo de 

Artes, possibilitado pela pronúncia da palavra autêntica e dos sentimentos dos sujeitos. É um 

procedimento de pesquisa que permite uma relação de confiança e escuta entre pesquisador e 

participante. Vai de encontro às palavras de Ferrarotti (2008, p. 34), ao afirmar que “a escuta 

permite a instauração de uma relação de confiança, a criação de uma situação dialógica aberta, 

na qual são possíveis inversões de posição e as mudanças nos contratos de fala. Trata-se de uma 

dialética relacional, fundamenta-se na ética e no respeito”.  

                  No processo investigativo e formativo vivenciados no CID, muitas vezes refletíamos 

sobre os objetivos inicialmente propostos, assumindo uma escuta sensível, para, de fato, 

compreender os sentidos das experiências dos/as jovens em ser Urucongo. Demos centralidade 

às narrativas, privilegiando as vozes dos sujeitos atores em suas construções coletivas, trazendo 

suas vivências e fazendo ligaduras com o contexto social mais amplo. As narrativas foram 

gravadas, com anuência dos/as sujeitos participantes, que, por sua vez, preferiram não ficar no 

anonimato, para serem transcritos e analisados posteriormente. A análise do corpus da pesquisa 

foi feita à luz da análise textual discursiva proposta por Moraes (2003), a qual retomaremos 

neste texto. 

 

2.5 Formação do Grupo pesquisador e desenvolvimento do Círculo Investigativo 

Dialógico 

 

                Este item tem por objetivo, apresentar os caminhos percorridos nos “terreiros da 

pesquisa”, trazendo à cena, o cenário e o contexto da investigação, bem como, os processos 

vivenciados nos encontros do Círculo Investigativo Dialógico, revelados por meio de debates 

efetivados entre janeiro e junho de 2017. Os jovens colaboradores trouxeram importantes 
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narrativas considerando o contexto no qual desenvolvemos a nossa pesquisa. Nossos diálogos 

foram mobilizados inicialmente a partir de nossas questões de pesquisa. Salientamos que outros 

debates surgiram na ação em campo.             

                                     

2. 5. 1 Cenário e o contexto  

 

                Começaremos este item, retomando a metáfora que compõe este capítulo, ou seja, 

os terreiros da Pesquisa. Terreiros foram os lugares percorridos no processo de biografização, 

ou seja, nos encontros do Círculo Investigativo Dialógico. Cada momento foi vivenciado em 

um dos terreiros dos/as jovens investigados, ou em terreiros do espaço da comunidade, 

finalizando no terreiro da pesquisadora.  

                A iniciativa de percorrer diferentes terreiros possibilitou a dinamização dos 

encontros; a descentralização de lugares; a circularização de espaços de poder; a imersão em 

diferentes espaços evocadores de diversificadas memórias afetivas; e a potencialização de 

acontecimentos, experimentações e encontros. Desde o início, prometemos leveza em nosso 

caminhar, e de fato, isso ocorreu desde o nosso primeiro encontro no terreiro da casa de Ana 

Cristina. Pois, assim como Freire (2011, p.199), acreditamos que: 

 

 [...] conhecer, pra mim é algo belo! Na medida em que conhecer é desvendar um 

objeto, o desvendamento da ‘vida’ ao objeto chama-o para a “vida,” e até mesmo lhe 

confere uma nova ‘vida’. Isso é uma tarefa artística, porque nosso conhecimento tem 

qualidade de dar vida, criando e animando o objeto enquanto estudamos. 

 

                  Com esse sentimento do belo, ocorreram nossos encontros entre os dias sete (07) de 

janeiro a dezessete (17) de junho de 2017. Cheios de “curiosidade epistemológica” e abertura 

ao diálogo, percorremos os terreiros dos/as jovens na comunidade. No primeiro encontro, 

enviamos um convite para quatorze membros do grupo: oito deles se fizeram presentes e sete 

permaneceram até o final do processo de biografização no Círculo Investigativo Dialógico. 

Entende-se por biografização um conjunto de atividades que permitem a escrita de si.” A 

biografização marca o caráter processual da atividade biográfica [...] pelas quais os indivíduos 

não param de inscrever sua experiência e suas ações temporais orientados e dotados de uma 

finalidade” (Delorry- Momberguer, 2012, p.43). Para facilitar a comunicação, criamos um 

grupo no Whatsapp, e os encontros seguintes foram marcados neste grupo. 
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                  No dia sete de janeiro, tivemos o nosso primeiro encontro no terreiro de São José23. 

Iniciado às 15 horas, teve duração de três horas. A cada encontro tivemos o cuidado de chegar 

antecipadamente e preparar o terreiro para receber os/as participantes. Organizamos as cadeiras 

em círculos e sobre elas colocamos uma pasta com um caderno e uma caneta para possíveis 

anotações e uma mensagem de boas-vindas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Caminhos para os terreiros da pesquisa e momentos de organização do CID. 

 
Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da Pesquisa(2017) 

 

  O primeiro encontro foi um momento informativo, quando apresentamos a 

pesquisa e dialogamos sobre o processo metodológico. Foi também o momento em que 

trabalhamos um contrato biográfico24 que orientou a convivência durante os encontros. 

Devemos destacar que muitas vezes, tivemos que refazer acordos de dias e horários de encontro 

de modo que garantissemos a presença de todos os colaboradores. Essa realidade não prejudicou 

nosso trabalho, haja vista termos pensado inicialmente nesta hipótese, considerando a 

necessidade de adaptações em todo e qualquer trabalho coletivo. 

                                                 
23 Capela da Comunidade, local sagrado para celebrar novenas e missa. Na comunidade também é um espaço 

coletivo para encontros e reuniões. 
24  Encontra nos apêndices, o acordo foi elaborado por Olinda, apenas fizemos algumas adaptações para este 

trabalho. 
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                   Tivemos oito encontros no Círculo Investigativo Dialógico, com duração média de 

três horas, com exceção do último encontro ocorrido no dia 17 de junho de 2017, em que 

permanecemos juntos durante toda manhã, fazendo um período de cinco horas e culminado com 

um almoço coletivo.                 

                   É preciso realçar também que para a realização dos encontros foram propostas 

algumas atividades que ajudaram na produção das narrativas. A cada encontro foi pensado uma 

dinâmica para o momento inicial de integração do grupo. Por exemplo: para dialogar sobre a 

questão “quem sou eu?”, houve a apreciação da música Caçador de Mim de Milton Nascimento. 

Após a escuta, íamos falando da percepção que tivemos da música e depois dialogamos sobre 

o perfil do participante. São atividades desencadeadoras/sensibilizadoras que ajudam na 

elaboração das narrativas e podem ser construídas e pensadas de acordo com a criatividade do 

pesquisador, inclusive com ajuda dos participantes, tendo em vista o caráter colaborativo do 

círculo. Desse modo, podem ser utilizados filmes, músicas, retalhos de vida, desenhos, pinturas, 

elaboração de mandalas etc. Cada pesquisador/a vai encontrando uma maneira de caminhar, 

contando com a implicação dos parceiros da pesquisa. 

                   Destacamos que para produzir os dados, trabalhamos com temas geradores, 

partindo dos nossos objetivos de pesquisa. Cada encontro foi mediado a partir de um tema 

gerador, embora muitas questões tenham surgido no próprio campo. À medida que íamos 

dialogando sobre a temática proposta, íamos gravando para não perder os detalhes das 

narrativas. A seguir, apresentamos os momentos que compuseram o processo de biografização 

realizado no Círculo Investigativo Dialógico. 

 

 

I - Acordo biográfico 

                               

               O primeiro encontro aconteceu no Terreiro de São José, ou seja, na capela, espaço 

coletivo da comunidade do Chico Gomes. Este encontro foi o momento de apresentar a proposta 

da pesquisa ao grupo e fazermos o acordo biográfico,25 ou seja, negociar os acordos para a 

caminhada durante a pesquisa. A Figura 4, simbolicamente mostra a abertura para a construção 

dialógica, a abertura para a passagem de novos conhecimentos, novos encontros em diferentes 

terreiros. Tem uma simbologia que ultrapassa a porta de entrada na capela, explicita a porta da 

aventura de conhecer, uma porta de possibilidades, encontros e sentidos revelados na voz de 

                                                 
25 Acordo se encontra em apêndice 
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cada membro colaborador desta pesquisa. Não significa apenas porta de passagens, é um portal 

biográfico cheio de sentidos. Entre os acordos, decidimos que todos os encontros seriam 

recheados de saberes e sabores. 

 

Figura 4 - Porta de entrada da capela de São José. 
 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da Pesquisa.( 2017) 
 

II -  Quem sou eu? 

 

                  O segundo encontro ocorreu no mesmo espaço do anterior. O principal objetivo era 

conhecer o grupo. Para tanto, iniciamos com a música de Milton Nascimento Caçador de Mim, 

como situação desencadeadora para pensar sobre quem sou eu. Após escuta e leitura da música 

cada participante destacou um trecho fazendo uma interpretação do destaque escolhido. Em 

seguida, foram convidados a narrar sobre o tema: Quem sou eu?  Com base neste encontro 

construímos o perfil do grupo participante.  

 

III - Confecção da mandala do diálogo: como me tornei o que sou hoje? 

 

                O terceiro encontro aconteceu no terreiro de Ivonildo para dialogarmos sobre 

“como me tornei o que sou hoje”. Pedimos que construíssem uma mandala, onde eles/as iam 

representando sua caminhada no Urucongo. Foi interessante perceber que apesar de termos 

colocado uma questão aberta: como me tornei o que sou hoje? Eles/as focaram sua narrativa 

na experiência de vida no Grupo Urucongo, sendo assim, a construção da mandala revelou os 

sentidos do Urucongo em suas vidas (Figura 5). 
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Figura 5 - Momento de produção da Mandala de diálogos. 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisa (2017) 

 

                Chamamos de mandala do diálogo. Escolhemos fazer esta reflexão tendo por base 

a simbologia da mandala. Esta apresenta uma forma circular dando a ideia de integração e 

harmonia, e representa também a ideia que temos do CID, de encontro onde todos/as têm direito 

à palavra, em que todos se olham, se veem e se escutam em posição de igualdade, além do que, 

a mandala foi o símbolo escolhido por Manoel Leandro para representar o Urucongo. A seguir, 

trazemos uma nota resultante do diário de intinerância registrado no dia 04 de fevereiro de 

2017: 

 

Esse foi um dos encontros mais emocionante que tivemos, embora tenhamos vivido outros: 

como o encontro das fotonarrativas e o último encontro. A narrativa de uma jovem trouxe 

emoção para todo o grupo, quando revelou a importância do Urucongo para sua vida coletiva 

e individual e as transformações que essa experiência proporcionou em sua vida. Narra como 

ela passa a ter reconhecimento a partir de suas expressões artísticas. A rebeldia pela qual 

sempre foi vista por muitos, inclusive pelas professoras, se transforma em admiração. A partir 

do momento em que elas (professoras) a encontraram em uma apresentação no grupo.  Desde 

então, passara a ser reconhecida, falou da admiração de seus professores e da alegria de ser 

vista e percebida de forma diferente. 

                      

                  A fala apontada pela jovem em sua elaboração narrativa evidencia o caráter 

formador e transformador do Urucongo de forma objetiva. Esse relato nos remete à ideia posta 

por Gohn, (2010) quando menciona que as metodologias vivenciadas nos ambientes não 

formais apresentam representações simbólicas e consideram o indívido na sua integralidade, 

por isso, tem caráter humanista e transformador. 
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IV - Diálogo sobre eu antes e depois do Urucongo 

 

                  O quarto encontro ocorreu na casa de Ana Cristina. Iniciamos com a frase de Paulo 

Freire (2001, p. 79) “nós não nascemos feitos, vamos nos fazendo aos poucos, na prática social 

de que tomamos parte”. Após a leitura e reflexão proposta pela frase, os colaboradores foram 

motivados a narrar sobre o tema gerador eu antes e depois do Urucongo. Este momento deu 

continuidade às narrativas da mandala, reafirmando a importância do Urucongo e as 

aprendizagens decorrentes das atividades, desde a inserção inicial de cada um no grupo. A 

fotografia da Figura 6 mostra um momento de diálogo mediado pelos sons partilhados no 

Urucongo com um grupo de pesquisadores. 

 

                           Figura 6 - Momento de musicalização 

 

 
 

Fonte: elaboarada pela autora. Arquivo do Urucongo.(2017) 

 

V- Filme: Narradores de Javé 

 

                 Esse quinto encontro aconteceu no Terreiro de Edilânia. Reunimo-nos para 

assistir ao filme Narradores de Javé.26 O objetivo era perceber os desafios vivenciados pela 

comunidade frente a uma grande indústria que viria para a cidade. A comunidade de Javé 

buscava escrever sua história e perceber a importância desse lugar. Logo houve uma 

                                                 
26 Sinopse: Javé um pequeno vilarejo prestes a desaparecer sob as águas de uma enorme usina hdrelética. Essa 

ameaça muda a rotina dos habitantes da comunidade de Javé.  Ao receber o anúncio de que a cidade pode 

desaparecer sob as águas da hidrelétrica. Em resposta à notícia devastadora, a comunidade adota uma ousada 

estratégia: decide preparar um documento contando todos os grandes acontecimentos heroicos de sua história, para 

que Javé possa escapar da destruição. Como a maioria dos moradores são analfabetos, a primeira tarefa é encontrar 

alguém que possa escrever a história (ADORO CINEMA, 2018). 
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identificação com muitos dos desafios vividos na comunidade Rural do Chico Gomes. Como 

principal tarefa, receberam um retalho em tecido que deveriam levar para o próximo encontro 

uma representação, fosse escrito ou em desenho sobre as principais forças e fraquezas do grupo. 

 

VI - Retalhos de vida: forças e fraquezas do Urucongo 

 

                   Esse encontro ocorreu no terreiro de Rosely. No sexto encontro, trabalhamos a 

partir dos retalhos levados no encontro anterior, cujo objetivo foi refletir sobre as forças e 

fraquezas do grupo. Deste modo, cada um/a apresentou seu retalho (Figura 7) com o que eles/as 

perceberam como principais forças e fraquezas do Urucongo. Nas narrativas produzidas ainda 

trouxeram cenas do filme e fizeram relação com as lutas de sua comunidade. Para eles/as, o 

Urucongo é uma força motriz que ajuda a contar a história do Chico Gomes. 

 

Figura 7 - Retalhos forças e fraquezas 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisa.(2017) 

 

                Essa foto mostra os retalhos da construção dos desenhos onde eles/as representam 

as forças e fraquezas que enxergam no Urucongo, consequentemente em sua atuação no 

grupo. À medida que iam expondo os retalhos, falavam sobre os aspectos observados. O 

resultado deste debate se encontra nas análises do texto. 
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 VII - Falando sobre ser jovem e sobre ser jovem rural 

 

               Esta foi a temática central do sétimo encontro, surgida no próprio trabalho de 

campo. Algumas falas dos/as jovens nos levaram a querer compreender qual o seu entendimento 

sobre ser jovem e ser jovem do campo.  Para tanto nos reunimos no terreiro de Manoel Leandro 

para debater esta temática.  Consideramos este um tema relevante, pois não poderíamos 

discorrer sobre juventudes sem ter a percepção dos/as jovens pesquisados/as sobre a categoria 

em questão. Afinal, pesquisamos com eles/as, não sobre eles/as. 

 

VIII - Dialogando sobre Grupo Urucongo de Artes, onde estamos e onde queremos 

chegar? Avaliando os encontros 

 

                  O oitavo encontro ocorreu no terreiro da pesquisadora. Achamos conveniente 

acolher e agradecer os momentos de partilha e construção de conhecimentos. Para tanto, 

criamos um momento de encontro e lazer, quando estivemos juntos durante toda a manhã e uma 

parte da tarde. Alegremente, vivenciamos um momento importante do nosso diálogo, 

realizando uma avaliação e síntese integradora de todos os encontros. O tema gerador desse 

encontro girou em torno de refletir não somente a caminhada do grupo, mas também pensar 

sobre os encontros que realizamos para o desenvolvimento da pesquisa. Para dialogarmos sobre 

onde estamos e onde queremos chegar, entregamos um papel que representava a figura de uns 

pés para indicar a caminhada percorrida, e os passos que deveriam seguir. Cada participante 

recebeu um desenho e juntos foram construindo os caminhos do Urucongo.  

                   Concluímos com uma avaliação de todo o processo. Para tanto, utilizamos a 

dinâmica do chapéu com o mote: para o quê e por que eu tiro o chapéu nesta pesquisa? Os 

resultados desses diálogos foram apresentados no decorrer da tese. As fotos da Figura 8 

sintetizam o momento. 
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Figura 8 - Momentos vividos no último encontro. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisadora (2017) 

 

                   

  As três fotos representam três momentos da pesquisa, discutindo os caminhos 

percorridos pelo Urucongo, o momento da avaliação para o quê e para quem tiro o chapéu, e 

por fim uma foto com o grupo da pesquisa. 

                   Além dos encontros formalizados com o grupo pesquisador, estivemos presentes 

em vários momentos em que eles recebiam pesquisadores, ou estivessem em outros tipos de 

trabalho. Um momento que consideramos importante para a pesquisa, foi quando eles/as se 

reuniram enquanto Grupo Urucongo para avaliar a caminhada e planejar os próximos passos. 

Isso ocorreu nos dias quinze e dezesseis de julho, um mês após termos encerrado nossos 

encontros. Consideramos significativo tendo em vista as falas do último encontro, quando 

revelaram que a pesquisa possibilitou que eles refletissem sobre a caminhada e a necessidade 

de avaliar e planejar as ações. As duas fotos abaixo resultam desse encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os caminhos do Urucongo Avaliação

Grupo Pesquisado
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Figura 9 - Momento de avaliação e planejamento do grupo. 

 

                                             Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisa. (2017) 

                 

  É isto que consideramos uma ação formadora, pois ao serem convidados para 

refletir sobre suas práticas os/as jovens se tornam investigadores de sua própria realidade, 

decodificando os eventos, e as situações que limitam a caminhada, tomam consciência da 

realidade e eles/as mesmos percebem que é necessário avaliar e rever algumas ações. 

                  Para fins informativos e de compreensão, acrescentamos que ao perceber a relação 

intergeracional existente neste grupo, muitas vezes precisamos conversar com as pessoas da 

comunidade. Esse dialogo foi importante, pois lançou luzes para compreender a relação de 

pertencimento e afeto desses/as jovens com a terra. Alguns desses diálogos estão presentes no 

texto. 

 

Quarta fase: Organização dos dados e procedimento de análise do corpus da pesquisa -  abril 

de 2017 a abril de 2018.  

 

O material coletado e produzido em todas as etapas da pesquisa foi analisado à luz 

das elaborações de Moraes (2003) que propõe um processo intuitivo que lembra uma 

“tempestade de luz” e que ele intitulou de Análise Textual Discursiva, A análise é feita 

considerando um ciclo básico de três elementos: unitarização, categorização e comunicação.  

O autor revela que tem proposto a partir de uma análise qualitativa buscar 

estabelecer uma intensa relação entre a leitura e a significação desta. Neste sentido, o primeiro 

passo para análise se constitui em desconstrução e unitarização dos textos. Conforme 

pensamento do autor, “a desconstrução e unitarização do corpus consiste num processo de 

desmontagem e desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes” (MORAES 

2003, p.195).  Da desconstrução deverá surgir as unidades de análises. Vale salientar que os 

textos são analisados a partir de uma perspectiva teórica. 

Avaliação e Planejamento 
do Urucongo

Avaliação e Planejamento 
do Urucongo
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O segundo passo consiste em desenvolver uma categorização das unidades 

construídas anteriormente. Para Moraes (2003, p. 197), “a categorização é um processo de 

categorização constante entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando a 

agrupamentos semelhantes. Os conjuntos de significações próximos constituem as categorias”.  

Neste processo, há um trabalho minucioso e cuidadoso com relação à reunião de elementos 

semelhantes e melhor definição das categorias já iniciadas anteriormente. 

 O terceiro passo da análise se caracteriza por ser o momento da comunicação, ou, 

de acordo com o autor supracitado, o momento de “captar o novo emergente”, e é um trabalho 

de intenso envolvimento de análises considerando as etapas anteriores. Possibilitando uma nova 

compreensão dos elementos estudados a partir da relação estabelecida com os autores e o 

contexto social, histórico, político no qual está inserida a pesquisa e seus atores. Interessa-nos 

deixar claro que assim como o autor, não queremos testar nenhuma hipótese para sua 

comprovação no final da pesquisa, nem tampouco refutá-las. O que intencionamos na realidade 

é a sua compreensão. 

                  Este tipo de análise foi por nós valorizada pelo fato de permitir uma compreensão 

aprofundada dos fenômenos da investigação.  A análise permitiu um melhor entendimento dos 

textos produzidos e de seus significados, indo além de uma mera leitura superficial. 

Inicialmente, transcrevemos o texto em sua inteireza, logo fizemos várias leituras buscando 

refletir sobre os significados.  Posteriormente, fizemos a categorização, esta implicando um 

trabalho mais rigoroso e não se faz em um único esforço, pois é necessária uma leitura exaustiva 

dos dados, ou seja, do texto, para só então fazer um trabalho de segmentação, e depois 

reconstruir trazendo o conjunto de significações que formam as categorias.  

                   Nesse esforço interpretativo retomamos várias vezes nossos objetivos de pesquisa, 

buscando identificar elementos no texto que fossem significativos para a investigação. Por fim, 

fomos construindo uma síntese, o que Roque Moraes denomina de comunicação – 

conceituação. Nesta fase, fizemos a construção, agrupamento e análise das categorias à luz da 

teoria escolhida para esta tese. Na análise discursiva proposta por Roque Moraes, as 

categorizações podem ser realizadas tendo por base vários critérios, e no caso desta tese a 

análise se deu a partir das categorias temáticas propostas nos CID, além de considerarmos os 

objetivos de pesquisa e questões surgidas no campo empírico.  
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2.6 “Acredito é na rapaziada27”: perfil dos colaboradores 

 

“Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera e enfrenta o leão 

Eu vou a luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e constrói 

Amanhã desejada.” (GONZAGUINHA, 1980). 

                                                                                              

                   O objetivo central deste item é apresentar os/as colaboradores/as da pesquisa.  E 

quem são eles/elas? 

 Para apresentar estes/as jovens (Figura 10), construímos o perfil a partir da 

descrição feita por eles/as no primeiro encontro coletivo. Vale destacar que as fotos que 

acompanham o perfil foram escolhidas pelos próprios/as colaboradores/as. Eis as narrativas: 

 

Figura 10 – Colaboradores/as da pesquisa. 

 

 
Fonte: elaborada pela autora.(2017) 

 

 

 

                                                 
27  Trecho retirado da música de Gonzaguinha, 1980. 
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Ana Cristina (Figura 11): 

Figura 11 - Ana Cristina 

 

Fonte: elaborada pela 

autora.(2017) 

 

Eu sou Ana Cristina28. Tenho 2729. Sou filha de trabalhador e trabalhadora rural. Também 

quero registrar que sou filha e aprendiz de meizinheira. Fiz meu primeiro vestibular para 

Ciências Sociais, ainda cursei quatro semestres. As pessoas achavam que tinha tudo a ver 

comigo, por conta de minha atuação nos movimentos socias, porém, não me identifiquei com 

o curso e não sou daquelas que fazem algo sem gostar. Mesmo diante de incompreensões por 

parte de algumas pessoas, inclusive da minha família desisti. Depois fiz outro vestibular para 

Pedagogia. Atualmente, sou estudante do 5º semestre de Pedagogia na URCA, posso afirmar 

que tenho identificação com o curso. Sou membro do Grupo Urucongo de Artes desde sua 

formação com as quadrilhas juninas. Eu ainda era criança quando iniciei no grupo e sempre 

afirmo, que esta foi minha melhor experiência de formação. Formação humana e formação 

política. As aprendizagens adquiridas no Urcongo me ajudam a dialogar com os conteúdos 

formais vistos na pedagogia. A partir das vivências no Urucongo eu consigo estabelecer 

relações reais com a minha realidade e a do “meu povo”. Atualmente, eu não tenho nenhum 

trabalho formal, mas já lecionei no ensino fundamental em escolas particulares. Mas não tive 

muita identificação com esse modelo de educação. É como se não existisse espaço para o que 

penso sobre o mundo e suas relações. Hoje participo de trabalhos voluntários na comunidade 

e atuo como membro efetivo no Urucongo, vejo no Urucongo uma possibilidade real de luta e 

emancipação humana. Estar no Urucongo é como libertar a minha alma de um sistema 

opressor, é onde sonho por uma sociedade melhor, onde danço, onde canto e exponho as dores 

e angústias carregadas por muitas gerações. Uma das minhas principais lutas é pela vida digna 

do campo. Eu quero que as pessoas possam viver com dignidade no campo. Sou um pouco isso. 

(Ana Cristina). 

                                                 
28 As falas dos sujeitos serão apresentadas em itálico, após uma pausa do nosso texto. Consideramos que esta é 

uma forma de privilegiá-los, destacando sua parceria na elaboração textual. 

 
29As idades e formação dos/as colaboradores se referem ao momento da pesquisa de campo que ocorreu em 2017, 

atualmente houve modificação dessa realidade.  Ressaltamos ainda que embora Manoel Leandro não se encontre 

atualmente dentro da categoria juventudes, se consideramos apenas a idade geracional, no texto, trataremos como 

jovem: primeiro por considerarmos o alargamento do termo, segundo por ele ter sido um dos principais 

articuladores do Urucongo ainda em sua juventude, terceiro para facilitar a escrita das narrativas. 
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Edilânia (Figura 12): 

 

Figura 12 - Edilânia30 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo Urucongo (2017) 

 

Eu, sou Edilania de Sousa Nascimento, solteira, 29 anos, residente no Sítio Coqueiro. Filha de 

Edite de Sousa Nascimento (Professora aposentada e agricultora) e José Edmilson do 

Nascimento (agricultor).  Tenho um filho (minha vida). Atualmente, além de desenvolver 

atividades sociais no Urucongo e na Associação Comunitária do Sítio Coqueiros.  Sou 

professora em uma escola da rede particular em Crato. Porém, com um desejo enorme de 

prestar um concurso e me tornar efetiva na rede pública. Sou graduada em geografia pela 

universidade Regional do Cariri URCA (2010), e devido a minha experiência em sala de aula, 

senti a necessidade de uma graduação na área. Por tal razão, prestei vestibular na mesma 

universidade no curso de pedagogia este me fez abrir os olhos para outras práticas de ensino. 

 Na maioria das vezes fica muito corrido, pois trabalhar, cuidar de casa, de filho e no período 

da noite ainda ir para faculdade, me deixa um pouco cansada e no final de semana tenho que 

estudar o que não estudei na semana, enfim é muito cansativo e muitas vezes penso em desistir 

e trancar a faculdade, então lembro o quanto já percorri nessa trajetória e minhas forças 

voltam, principalmente quando lembro do meu filho que é minha força maior de continuar 

minha trajetória. Penso no futuro dele e o quanto depende de mim, sempre o envolvo nas 

atividades locais e movimentos para que ele possa crescer sabendo que com as nossas lutas 

podemos mudar o nosso meio.  

Houve um período que fui presidente da associação local, então além das minhas atividades 

diárias, tinha que me redobrar para esse cargo que a anos vinha sendo ocupado por pessoas 

que não tinham visão de como era trabalhar pensando no todo e não fazia benefícios para os 

moradores, então em cima disso, decidi com um grupo de moradores local nos reunirmos e 

decidimos fazer algumas mudanças que de início foram reconhecidas ( como a construção da 

rede de água da comunidade, a reforma do calçamento, a vinda de mais moradores para as 

nossas reuniões que antes não existiam, etc). E isso me fez entender que o trabalho só valerá a 

pena se for em conjunto. Atualmente, faço parte da diretoria, só que em outro cargo, secretaria, 

devido ao tempo, mas essa posição não me deixa de lutar e correr atrás para as melhorias da 

                                                 
30 A imagem foi escolhida e autorizada pela autora do perfil e mãe da criança. 



54 

 

 

comunidade. Além de tudo isso, sou membro do Grupo Urucongo de Artes, gosto de dançar e 

ajudar nos trabalhos coletivos, embora reconheça minhas limitações.  

                     

Ivanildo Santos (Figura 13): 

 

Figura 13 - Ivonildo 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal (2017) 

 

Eu sou Ivonildo Santos, tenho 27 anos, sou solteiro, sou da comunidade rural do Chico Gomes. 

Nasci e fui criado aqui. Sou membro do Grupo Urucongo de Artes desde sua fundação, quando 

tinha doze anos de idade... na época das quadrilhas. Sou graduado em Engenharia Ambiental 

pelo Instituto Federal do Ceará- IFCE e possuo formação técnica de nível médio em 

Agropecuária. Sou filho de agricultores não alfabetizados e minha mãe é meizinheira. Apesar 

de não serem alfabetizados tiveram persistência e lutaram muito pela nossa formação e estão 

lutando ainda. Também sou voluntário da Cáritas.  

 Sou o filho mais novo de nove filhos de um casal de agricultores, motivo constante de grande 

orgulho, também o primeiro a concluir uma universidade. Residente em comunidade rural, em 

que desde a infância iniciei meu envolvimento nos movimentos sociais da comunidade: 

associação comunitária e grupo de resgate da cultural local e de resistência frente às políticas 

opressoras ao homem do campo, na busca e na luta por direitos coletivos para o 

beneficiamento de toda a comunidade. 

Nesse sentido, meu campo de atuação segue por uma linha de lapidação mediante minha 

identificação com o campo e com o comunitário, na atuação no desenvolvimento e participação 

direta e indiretamente em projetos, eventos locais, regionais, nacionais e até internacional, 

além de encontros, reuniões e atividades, todos, junto a organizações da sociedade civil e 

instituições de ensino da região do Cariri cearense, envolvendo comunidades, criança e 

juventude. 

E hoje, por ser membro jovem de comunidade acompanhada pela Cáritas Diocesana de Crato, 

sou voluntário da instituição na defesa das causas, ações e projetos na valorização e apoio no 

desenvolvimento das ações locais, comunitárias e territoriais, nas quais a luta por direitos e a 

construção de um desenvolvimento local solidário e sustentável possam caminham juntas. 

No campo acadêmico, o meu direcionamento de trajetória dentro dos muros da universidade 

não se distanciou das minhas ações motivadas pela minha identidade local, visto que, busquei 
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e atuei diretamente na realização de projetos e ações desenvolvidos em comunidades rurais e 

urbanas do cariri cearense. 

Após envolver-me e estar envolvido em diversas ações, possibilitou-me a agregar uma 

bagagem grandiosa de experiências no desenvolvimento de ações com públicos dos diversos 

graus da sociedade: públicos comunitários, organizações educacionais, organizações da 

sociedade civil, privadas e órgãos do poder público, constituindo-me assim, uma pessoa 

bastante sociável, comunicável e assíduo, trilhando sempre numa posição de respeito à 

diversidade cultural, sexual, social e ambiental, apostando na ética e responsabilidade pessoal 

para o desenvolvimento concreto das políticas de interesse local coletivo. 

 

Raimundo Kássio (Figura 14): 

 

   Figura 14 - Kássio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal (2017)  

 

Sou Raimundo Kássio Soares Leandro, tenho 27 anos. Nascido em Crato –ce. Moro no bairro 

Muriti. Sou músico, polivalente com vários anos de atuação; iniciei meu caminho musical na 

infância, inventando instrumentos e construído baterias, reaproveitando materiais. Comecei a 

fazer apresentações na adolescência, participando de movimentos na igreja. Em seguida 

comecei a tocar na noite. Também comecei a estudar bateria e violão em cursos e escola de 

música. Logo comecei a facilitar aulas de música também, aulas particulares e em escolas. Fui 

professor na escola de música. Escola Livre de Aprendizagem Musical. ELAM CARIRI. 

Atualmente trabalho com aulas particulares de música e tocando em bandas na noite. Meus 

Instrumentos de domínio são:  a Bateria e o Violão. Trabalho como instrumentista nas bandas: 

Glory Fate, Tábua de Pirulito, Grupo Urucongo de Artes, Rebobine e Rei Bulldog; que são 

grupos e bandas dos variados estilos de música. Vale salintar que todos os grupos são da 

cidade de Crato. Também, sou estudante do 5º Semestre do curso de Letras na Universidade 

regional do cariri- URCA. 

Minha história com a comunidade Chico Gomes começou a seis anos; foi quando prestigiei 

pela primeira vez a Balada coco. Ate então conhecia muito pouco sobre cultura popular e esse 

contato com o a balada coco e com o Urucongo despertou em mim, muito interesse em 
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participar desse espaço e tentar contribuir de alguma forma. Participo de várias atividades no 

grupo, seja como músico ou ajudando nas atividades da comunidade.  Facilitei de um curso de 

violão para os moradores. Frequento a comunidade quase que diariamente, e nesse tempo 

participo efetivamente do Grupo Urucongo de Artes, como instrumentista e de várias outras 

ações realizadas pelo mesmo. Passei a fazer parte da turma através de convites dos 

integrantes: Ana Cristina e Manoel Leandro.  

No decorrer desse tempo percebo que essa vivencia proporciona ótimas mudanças em minha 

vida; no conteúdo musical e imensamente como pessoa. Faz-me perceber o imenso valor que 

tem a cultura popular, que até então conhecia muito pouco. Foi a partir de minha entrada no 

Urucongo que comecei a valorizar de forma mais efetiva a cultura do nosso povo. E a valorizar 

a questão do trabalho de resgate das várias formas de Arte que o grupo faz no Chico Gomes e 

em várias outras comunidades; buscando manter viva a memória e a ancestralidade de um 

povo. O Urucongo também tem muito a agregar minha vida universitária; por trazer em seu 

bojo dentre muitos conteúdos: o conteúdo linguístico que está fortemente ligado ao meu curso, 

conteúdo histórico e social. Neste sentido, considero que a minha participação no Urcongo me 

ajudou a crescer enquanto pessoa e profissional, assim venho tentando doar um pouco dos 

conhecimentos recebidos com a minha participação nas ações realizadas.  

       

                

Lucas (Figura 15): 

Figura 15 -  Lucas 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal (2017) 

 

Eu sou o Lucas, tenho 16 anos, moro na comunidade e faço parte do Grupo Urucongo. Sou 

estudante. Ainda não trabalho, apenas participo das atividades do Urucongo. Estudo no 

Colégio Estadual Wilson Gonçalves. Curso o 2ª ano do Ensino Médio. Quando entrei no grupo 

tinha doze anos. 
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Manoel (Figura 16): 

 
Figura 16 – Manoel Leandro 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo do Urucongo (2017) 

 

Sou Manoel Leandro, tenho 39 anos. Sou filho de pais agricultores: Franscisco Nascimento e 

Maria Leandro. Sou casado e tenho uma filha chamada Sofia, na realidade considero que tenho 

dois filhos: Sofia e O Urucongo. Formado em Letras pela Universidade Regional do Cariri-

URCA. Sou educador social, e um dos articuladores do Grupo Urucongo de Artes. Sou algo 

entre a teoria e a prática, os livros e a memória, os professores da escola formal e os mestres 

da cultura, o campo e a cidade, os Beatles e as canções de trabalho. Uma das experiências 

educacionais mais significativas que tive foi quando o meu pai me chamou para ensinar a 

colocar um cabo numa enxada... sou um pouco essa experiência. 

Um dos dias que mais me marcou, foi quando fui assistir a uma mostra cultural na minha 

escola; a direção da escola, eu acho que foi a direção, levou a banda cabaçal dos irmãos 

Anicetos, de Crato, para se apresentarem e abrir a mostra. Quando escutei o som do pife, foi 

a primeira vez que ouví o som do pife, eu fiquei arrepiado; eu não sabia o que estava 

acontecendo comigo e me perguntava: O que é isso? O que está acontecendo comigo? A 

pergunta foi silenciosa, só pra mim, meus cabelos estavam todos de pé, fui tomado por uma 

emoção que eu não sabia porquê. Fui pra casa sem resposta e adormeci sem saber. 

Aquele dia ficou marcado na minha vida e de vez em quando, eu pensava e queria entender. 

Até que quando criamos o Urucongo e fizemos o trabalho de memória na nossa comunidade, 

descobri que meus tios avós tocavam em uma banda cabaçal, eram pifeiros... eu nunca os vi 

tocar, nem mesmo cheguei a conhecê-los, mas naquele dia entendi, naquele dia me encontrei 

com eles, é como se eles tivessem falado comigo através do som da música e dito qual era a 

minha missão, naquele dia entendi. 

Um dia conversei com o mestre Raimundo, atualmente o membro mais velho da banda dos 

Aniceto, perguntei se ele já tinha ouvido falar na banda cabaçal dos Britos, meus tios avós, e 

ele disse admirado: -Você é parente dos Britos? Foi a melhor banda cabaçal que ouví tocar! 

Nós aprendemos muito com eles.  

O Urucongo me ajudou a fazer o caminho de volta PARA ENCONTRAR COM MINHA 

ANCESTRALIDADE e encontrar comigo mesmo, agora me ajuda a seguir em frente e cumprir 

a minha missão, eu sou resultado desse (re) encontro. 
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Rosely (Figura 17): 

Figura 17 - Rosely 

 

Fonte: elaborado pela autora.  Arquivo pessoal (2017) 

Eu sou Rosely, o povo me chama de Rosy tenho 28 anos e tenho um filho que se chama heitor. 

Sou estudante do Curso de História na Universidade Regional do Cariri-URCA, estou no 5º 

semestre e no momento sou voluntária na Cárias Diocesana Crato. Sou do Grupo Urucongo 

de Artes e sou da Comunidade Do Chico Gomes, estou no Grupo desde de sua formação 

quando ainda era as quadrilhas juninas. Acho que quando iniciei ainda tinha treze anos. Sou 

filha de Dona Iraci e Seu Otacílio. Meus pais são agricultores e eu também me indetifico como 

agricultura. Sempre procuro contribuir com a comunidade naquilo que posso. Participo dos 

movimentos comunitários e contribuo na liturgia da capela na parte de cantos, além de outras 

participações necessárias. 

Quando entrei no Grupo Urucongo a princípio era só para dançar, até por que era muito nova, 

mais o tempo foi passando e o trabalho do grupo me fez perceber coisas que acredito que sem 

ele não seria a pessoa que sou hoje. Foi através do grupo que tomei gosto pela cultura popular 

principalmente pelo resgate cultural da minha comunidade, a enxergar e creditar nas 

possibilidades de melhorias para mim, para minha família e para comunidade. Trabalhei na 

Cáritas Diocesana de Crato durante cinco anos, como auxiliar administrativa de um projeto 

de implantação de tecnologia social, onde tive contato com várias experiências de convivência 

com o semiárido, e com diversas realidades nas comunidades rurais da região do Carirí, 

período que cresci muito enquanto pessoa. Aprendi a conviver e se relacionar em grupo. 

Participei de várias formações através do grupo Urucongo como também no período que 

passei na Cáritas de Crato, formações estas  percorridas em diversos temas como: juventude, 

acesso a políticas publica pra juventude, para mulheres  e para o semiárido, elaboração de 

projeto, empreendedorismo, sementes crioulas, agroecologia, identidade, comunicação, 

educação popular dentre outros, enfim, percorridos em vários espaços junto com as 

comunidades e instituições da sociedade civil tudo isso contribuiu para minha formação. Hoje 

me sinto fortalecida, sou comunicativa, acessível sempre disposta a ajudar as pessoas dentro 

das minhas possibilidades, procuro sempre me somar as qualidades das pessoas e sigo nesse 

processo de formação sempre. Tenho orgulho de ser filha de agricultores guerreiros que são, 

minha mãe é Meisinheira e é minha primeira inspiração, mulher guerreira que não se deixa 

abalar por nada e segue sempre firme, dando exemplo de resistência e sabedoria.  Em seguida 

vem meu filho Heytor, que me faz crescer a cada dia com as dificuldades e as alegrias diárias, 

foi com ele que de fato me senti forte e percebi que nunca devia desistir daquilo que acredito, 

pois ele nunca me limitou a estar nos espaços de formação e construção para me tornar uma 

pessoa melhor e sim me fez ir além e perceber que é por ele que preciso estar nessa construção.  



59 

 

 

                  Durante os processos narrativos vamos percebendo nas falas dos/as jovens um 

potencial de empoderamento pessoal e coletivo. Essa realidade, foi evidenciada em 

praticamente todas as falas, mas queremos reforçar essa presença nas falas trazidas por Ana 

Cistina, tendo em vista que a mesma afirma suas raízes com pertencimento e orgulho. As suas 

narrativas expressam uma posição política e crítica da realidade histórica e social, resultante de 

sua formação comunitária e acadêmica. Já que consideramos que os indivíduos se fazem 

indivíduos nas relações sociais das quais fazem parte.  

Delorry-momberguer (2012, p.120) afirma que “a consciência de si e as maneiras 

pelas quais cada um elabora sua representação da vida são amplamente dependentes dessas 

matrizes coletivas de que as culturas e as sociedades se valem para “contar” a si mesmas, 

encenado os princípios e o sentido de sua história”. Em suas narrativas, a jovem afirma ter sido 

o Urucongo fundante em suas escolhas de formação, e suas aprendizagens obtidas no grupo 

fortaleceram o que vem aprendendo na academia. 

    

                Edilânia, como tantos/as jovens rurais que não aceitam a exclusão como destino, 

lutou tenazmente para obter sua primeira graduação e atualmente cursa a segunda graduação. 

Mesmo sendo mãe, mulher e estudante, ainda encontra tempo para os movimentos sociais, 

secretariando uma associação comunitária, de uma localidade da zona rural onde existe todo 

tipo de carência material e ausência de serviços públicos. Sua vida tem sido dividida entre 

buscar os sonhos individuais e lutar por uma comunidade mais justa. É uma trajetória regada 

pela esperança, no sentido articulado por Freire (2011, p 114) quando afirma que “não é, porém, 

uma esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto 

com esperança, espero”. Edilânia é uma dessas mulheres que não se deixou vencer pela 

desesperança.  

                    Ivonildo tem um perfil sonhador e luta para concretizar seus objetivos. Sendo o 

filho mais novo de um casal de nove filhos é o primeiro a cursar uma graduação na família. 

Divide seu tempo entre os estudos e trabalhos voluntários e sociais, enquanto sonha com um 

trabalho digno para sua sobrevivência. Ressaltamos que Ivonildo precisou abrir mão de seu 

primeiro trabalho para ter condições efetivas de chegar até o último semestre da graduação. Não 

se deixou levar pelo medo do desemprego e da desesperança em um contexto de incerteza, 

como assevera Paulo Freire (2011a), pois teve clareza de seus sonhos e respeito por suas opções 

pedagógicas, mas também políticas.  Portanto, um ato de coragem. 
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                 Rosely tem uma caraterística de mulher forte. Filha de agricultores, não se submeteu 

apenas a ser mulher dona de casa como a maioria das mulheres da comunidade. Uma jovem 

mãe e esposa que não abre mão de seus sonhos individuais e coletivos. Dança, canta, toca e se 

coloca inteiramente à disposição das lutas sociais das quais faz parte, fortalecendo e 

potencializando a humanização. 

                   Kássio, mesmo não pertencendo originalmente à comunidade do Chico Gomes se 

identificou com a causa dos/as outros/as jovens, principalmente no que se refere às expressões 

artísticas. Sendo ele professor de música, atua na comunidade contribuindo com a 

aprendizagem de algumas pessoas que desejam aprender a arte de tocar. Trabalha por um preço 

simbólico, cobrando apenas o necessário para o deslocamento. Atua efetivamente como músico 

do grupo, e ajuda nos momentos comunitários solenes e festivos como: missa, novena, entre 

outros.  

Apesar de já ser professor de música, foi sua participação no Urucongo que o fez 

valorizar a cultura popular da região. Isso nos leva a inferir que a incorporação da cultura de 

massa dificulta uma aproximação com a cultura popular. O não conhecimento de suas raízes 

leva à desvalorização das tradições culturais do povo, restringindo seus horizontes nos 

elementos de uma cultura feita para o povo. Na fala de Kássio, notamos que muitas vezes ainda 

predomina o conformismo imposto pela cultura de massa, contudo, muitos grupos populares 

vão trabalhando a resistência. A fala de Kássio nos encaminha ao pensamento de Bourdieu 

(2005) quando alerta que algumas transformações pelas quais passa o sujeito, só são possíveis 

pelo deslocamento. Kássio se desloca de sua comunidade de origem e encontra na comunidade 

Rural do Chico Gomes espaço de construção e vivências pessoais e coletivas.  

                  Durante o processo de pesquisa, Lucas foi um dos membros que menos se expressou 

em suas narrativas. No entanto, isso não quer dizer que tenha sido menos importante para a 

produção do conhecimento resultante da investigação. A observação merece destaque apenas 

para o/a leitor/a compreender sua fala reduzida durante a apresentação que resultou no texto 

supracitado.  Lucas continuou trazendo falas bem suscintas sobre os temas trabalhados em cada 

encontro.  Muitas vezes, preferiu permanecer calado no processo de escuta e, por tal razão, sua 

fala aparece menos no decorrer do texto.  

                   Manoel Leandro é o mais velho se considerarmos apenas a classificação geracional. 

Porém, o espírito jovem e a liderança comunitária que possui atraem as pessoas por sua 

personalidade de poeta político. Um dos principais fundadores do Urucongo, afirma que tem 

dois filhos: a pequena Sofia, e o outro é o Urucongo. Manoel tem uma característica híbrida 
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que lhe é peculiar: é um poeta político. Muitas das poesias que são recitadas nas rodas poéticas 

e nos cafés com poesia são fruto de sua escrita criativa. Observamos, que as poesias escritas 

por ele têm caráter político humanizador. São textos simples, mas que trazem em seu bojo 

reflexões importantes sobre a realidade observada. Manoel Leandro acredita que a poesia, por 

sua beleza, constitui-se em uma forma de politizar sem agressões e com alegria. Seus atos são 

políticos, suas palavras são versos reflexivos, sua própria apresentação já nos embriaga com 

um verso. 

                   Manoel Leandro apresenta características bem freireanas, sua fala é atravessada 

pelos constructos de Freire, e por várias vezes, falou da importância de se desenvolver um 

trabalho coletivo do qual as pessoas tivesses participação desde seu nascimento. Não adiantava 

fazer um trabalho para os Jovens, mas com eles/as e para eles/es. Não teria sentido nenhuma 

ação na qual o/a jovem não pudesse opinar. Assim como Freire (2011), é necessário entender o 

sentido da festa no corpo, ou seja, é necessário entender os sentidos das ações desenvolvidas. 

E esses sentidos não serão encontrados se os/as participantes não forem sujeitos da pronúncia. 

                   O pensamento de Manoel Leandro vai ao encontro do pensamento de Freire quando 

acredita que a compreensão da história precisa ser vista como possibilidade, e não como 

determinista. Desse modo, não se compreende a história de um lugar sem ter sonhos e sem 

diálogos coletivos. 

                   Conforme descrito no perfil dos participantes, a faixa etária dos mesmos varia de 

dezesseis a vinte e nove. Manoel Leandro, coordenador e articulador do Urucongo, ultrapassa 

esta faixa, pois o mesmo já tem trinta e oito anos. Todos/as são filhos/as de agricultores e moram 

na Comunidade do Chico Gomes, exceto Kássio. No que se refere à formação acadêmica, em 

sua maioria, encontram-se na Universidade ou já concluíram, exceto Lucas, atualmente, 

cursando o 2ª ano do Ensino Médio. Manoel concluiu Letras e Edilânia, Geografia.  Essa 

realidade nos faz pensar sobre as políticas de expansão da universidade pública surgidas a partir 

da década de 199031. 

                   Acrescenta-se ainda, as semelhanças entre Rosely e Edilânia: ambas são jovens 

mães, esposas e dividem seu tempo entre a vida doméstica, os estudos e os trabalhos coletivos. 

São mulheres que lutam e que na luta buscam melhores condições de vida para elas e para seus 

pares. Vale salientar que de alguma forma todos/as têm ou tiveram envolvimento em alguma 

atividade social, seja na sua comunidade, seja em outros espaços. Castro et al, (2009, p.139), 

                                                 
31 Não é um debate que iremos aprofundar nesta tese, mas que carece de ser evidenciada foram as políticas de 

expansão da Universidade pública que fizeram com que muitos filhos de trabalhadores tivessem acesso a 

Universidade. 
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revelam que “se pudermos afirmar ser “jovem rural” no Brasil carrega uma posição hierárquica 

subalterna, ser “jovem rural” e mulher [...] representa situação de subalternidade ainda maior”. 

O que vimos nesta pesquisa foi que Rosely e Edilânia conseguem superar essa lógica de 

subalternização.              

                    Embora apenas Manoel Leandro se coloque como educador social, acreditamos 

que todos/as esses jovens podem ser considerados/as como tal, haja vista as suas atuações na 

comunidade. Para Gohn (2010, p.50), “o Educador Social é algo mais que um animador 

cultural, embora ele também deva ser um animador do grupo [...] ele exerce um papel ativo, 

propositivo e interativo”. A autora assevera que o/a educador/a social tem como principal tarefa 

desafiar o grupo a reconhecer e desmistificar o contexto onde os/as participantes estão inseridos. 

Observamos esta realidade nas ações destes/as jovens. 

                  Desde modo, a partir do que apreendemos na voz dos colaboradores, entendemos, 

assim como Freire (2011, p. 121-122), que “o que se pretende investigar não são os[seres 

humanos]como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referindo a 

realidade, a sua visão do mundo, em que se encontram envolvidos [...]”. Os participantes da 

pesquisa não são simplesmente jovens, mas sujeitos históricos, jovens rurais pertencentes a uma 

sociedade complexa, fortemente desigual e excludente. Jovens do presente que no hoje vivem 

e idealizam seus desejos de ser mais. 

              Para compreender melhor a atuação dos/as colaboradores/as, dialogamos sobre o 

seu papel no Grupo Urucongo de Artes. Nossa curiosidade epistemológica nos encaminhou à 

seguinte questão: Qual é seu papel no grupo, ou seja, o que você efetivamente faz no 

Urucongo? Vejamos a resposta de cada um/a: 

 

Eu tenho dificuldade, em falar o que eu faço no grupo, porque a gente é tudo e é nada, [...] 

porque a gente acaba fazendo tudo. Eu danço, eu também mobilizo. Exemplo: na construção 

da mandala eu ia lá, fazia papel até de servente de pedreiro, então não existe uma função 

específica, eu não sei estabelecer uma função (Ana Cristina). 

 

Eu não me encaixo na questão da mobilização, porque eu estava pensando, eu sei que sou 

Urucongo, mas minha função em si, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, e que eu vejo, é tipo: 

o tempo que eu estava fora32, mas eu nunca deixei de ver, nunca deixei de ir para uma 

apresentação, ver, observar, achar lindo. Porque sempre achei bonito qualquer espetáculo do 

Urucongo. Então assim, é como se eu fosse, principalmente quando eu estava de fora, uma 

observadora, espectadora. Hoje danço, faço performace poética, mas nunca deixei de achar 

lindo o trabalho do Urucongo (Edilânia). 

 

                                                 
32  Edilânia passou um período afastada das atividades por conta da gravidez. 
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Eu canto, eu danço, eu toco, eu atuo, eu recito poesia, estou desde a fundação e articulo 

também (Ivonildo). 

 

Eu sou músico, não sou um dos mobilizadores, mas quando precisa eu também faço, e tipo 

assim, eu faço o que precisar (Kássio). 

 

 Praticamente eu fico na parte de animação...eu toco. Mas o que tiver para fazer eu faço 

(Lucas). 

 

 Eu entro nessa linha das meninas, mas acabo fazendo um pouco de tudo como afirmou Rosy. 

Trabalho na comunicação, toco instrumentos, danço, escrevo os textos das peças, escrevo 

poesias, sou articulador, a gente faz um pouco de cada coisa (Manoel.) 

 

 [...] sou fundadora, pois estou desde o começo. Além de ser uma das fundadoras, faço o papel 

de dançar, cantar. Creio que também tenho o papel de ser mobilizadora, no Urucongo pelo 

fato de estar desde o começo. Lembro que nos ensaios dizíamos uns com os outros: “quem tem 

que fazer é você!”; “quem precisa avisar é você!”  Então é uma responsabilidade que a gente 

toma para gente, de mobilizar de animar. A gente reconhece que falha, mas nosso papel 

fundamental é o de estar animando. Precisamos animar a juventude, outras pessoas, pessoas 

novas, para estar contribuindo e repassando o conhecimento popular. Esse é o real objetivo 

do grupo. Não é só dançar. Tenho certeza que não é só dançar, é abrir os olhos de outros 

jovens e outras pessoas para pensarem como é trabalhar com um grupo organizado, 

percebendo a força de um trabalho organizado, com eles e para eles, perceber o entorno 

(Rosely). 
 

               À medida que os/as jovens iam falando de sua atuação, refletiam sobre a 

necessidade de repensar o papel de cada um no grupo. Afirmaram ser um momento de rever 

essa questão, pois de repete existe uma atividade que alguém realiza, mas não se identifica, 

podendo esta realidade poderia vir a prejudicar o grupo. Desse modo, Rosely assim se 

expressou:  

 

Eu acho que talvez seja até interessante a gente refletir sobre isso também. Sobre o papel de 

cada um...talvez isso possa ajudar. Porque, a gente acaba fazendo muita coisa, fica 

descentralizado demais e talvez atrapalhe um pouco. Mas atualmente é isso, a gente acaba 

fazendo de tudo. 
 

               O processo de biografização vai fazendo com que reflitam sobre as vivências. A 

narrativa de si tem um poder configurador que permite sínteses integradoras. Para Josso (2010), 

é pela reflexividade crítica que as vivências se transformam em verdadeiras experiências. À 

medida que elaboram suas histórias, percebem a necessidade de definir com mais clareza as 

atividades de cada um dentro do grupo. Nesta mesma linha de raciocínio Ana Cristina opina: 

 

Essa história da gente fazer de tudo um pouco, a gente acaba fazendo coisas que não se 

identifica. Por exemplo: eu não me identifico com a condução. Não gosto de fazer o trabalho 
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de conduzir as trilhas. Então, uma coisa é você contribuir, é você ajudar quem é responsável 

por uma determinada tarefa, outra coisa é fazer a atividade, e as vezes você se ver sozinha em 

uma atividade que você não se identifica. Acho que devemos nos organizar neste sentido, não 

pensando em divisões de tarefas, mas ter a pessoa de referência para cada atividade. Neste 

sentido, devemos nos organizar mais. 

 

               A partir dos relatos de Rosely e de Ana Cristina, evidencia-se um acúmulo, uma 

certa centralização das atividades em algumas pessoas do grupo, o que muitas vezes dificulta a 

realização de um bom trabalho, podendo contribuir para possíveis falhas. Ana Cristina afirma 

que há a necessidade de definir os papeis deles/as no grupo de acordo com a identificação de 

cada um/a o que não quer dizer que os/as outros/as não possam contribuir na realização das 

atividades, mas existe a necessidade de se ter uma pessoa de referência. Para ela, há a 

necessidade de alguém que se responsabilize por determinada tarefa, mas que todos/as se 

empenhem para sua concretização, não perdendo, portanto, o caráter da coletividade. Essa 

mesma ideia é compartilhada por Manoel Leandro quando afirma: 

 

Isso é uma coisa para se pensar...eu fiquei refletindo se o meu papel fosse mais de escrever [...] 

por exemplo: escrever projetos, buscar parcerias, talvez pudesse haver uma contribuição que 

pudesse ser ainda melhor. Escrever o texto das peças, escrever os poemas, se eu ficasse mais 

nesta parte, talvez minha contribuição fosse ainda melhor. Porque você acaba fazendo muita 

coisa e acaba não tendo tempo de fazer aquilo que você tem mais potencial. Talvez isso 

ajudasse. Porque temos a ideia da geração de renda, então se conseguíssemos manter uma 

equipe para desenvolver o trabalho, se a gente tivesse as pessoas para cuidar dessa parte da 

articulação, tivesse uma pessoa para ficar mais responsável por essa parte da escrita de 

projetos e dessas coisas, [...] seria mais interessante. 

 

               A questão colocada por Manoel Leandro e Ana Cristina nos convida a refletir sobre 

a necessidade da rigorosidade metódica e de construir coletivamente um planejamento que 

defina melhor as tarefas dos sujeitos, não no sentido da individualidade, mas na perspectiva da 

descentralização, uma vez que pode incorrer no risco de perder o caráter da coletividade.  

Eles/as afirmam muitas vezes que o trabalho poderia ser melhor, caso as responsabilidades 

fossem mais definidas.                                    

                   Ao mesmo tempo em que consideramos justas suas colocações, chamamos a 

atenção para os riscos que podem incorrer caso haja essa sepação de tarefas. Não seria melhor 

trabalhar coletivamente essas questões? Ou seja, não estariam correndo o risco de fazer uma 

divisão que favoreça um determinado gênero? São indagações que levantamos para reflexão. 

Existe, portanto, uma necessidade concreta de sistematizar e organizar de forma coletiva as 

ações. Neste caso, pensar sim nas atividades, nos planejamentos das ações, mas não no sentido 

de separar, e sim na perspectiva da descentralização, para que todos/as possam de fato 
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desenvolver um trabalho colaborativo e coletivo. Outra questão que já evidenciamos no capítulo 

da construção do grupo é a necessidade de fazer os registros dessas atividades. Destacamos a 

necessidade real de organizar os planejamentos, mas refoçamos o cuidado com a coletividade, 

para que não haja o esfalecamento do trabalho como todo. 

                   As falas, postas anteriormente, permitem inferir que ainda há ausência de um 

planejamento mais efetivo que possa definir com maior clareza as ações que podem ser 

compartilhadas entre o grupo. Assim como Freire (2011), acreditamos que não podemos fazer 

bem qualquer trabalho no espontaneísmo. Toda ação necessita de uma rigorosidade metódica, 

ou seja, necessita de um compromisso ético e político, portanto, exige preocupação com as 

condições em que as tarefas serão realizadas. As falas dos/as jovens sugerem uma melhor 

organização no que se refere o planejamento das ações. Diante dessa realidade, entendemos [...] 

os humanos como processos em devir, “seres ancorados no espaço e no tempo, sujeitos instáveis 

e incertos” (DELORRY-MOBERGUER, 2014, p 1933).  A partir do momento que param para 

observar a realidade, deparam-se com questões que precisam ser repensadas.  

                   Direcionemos nosso olhar ao segundo capítulo da tese que discorre sobre o Lócus 

da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Essa referência se encontra no prefácio do livro História e histórias de vida: o método biográfico nas ciências 

sociais de Franco Ferrarotti. 
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3 SITUANDO O LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO: CARIRI CEARENSE E SEU 

POTENCIAL CULTURAL 
 

“Eu sou de uma terra que o povo padece 

Mas não esmorece e procura vencer. 

Da terra querida, que a linda cabocla 

De riso na boca zomba no sofrer 

Não nego meu sangue, não nego meu nome 

Olho para a fome, pergunto o que há? 

Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, 

Sou cabra da Peste, sou do Ceará.” 

                      (Patativa do Assaré1982). 

 

Ao situar os lócus da pesquisa nos reportamos a Freire (2011a), que nos faz 

compreender que para os homens e as mulheres, o espaço não é apenas um espaço físico, mas 

também histórico. A partir dessa ideia, compreendemos os locus da pesquisa como lugares de 

sujeitos históricos, fazedores de cultura. 

É preciso atentar para não termos uma posição “focalista”, “uma posição que, 

perdendo-se a inteligência dialética da realidade não fosse capaz de perceber as relações 

contraditórias entre as particularidades e a totalidade” (FREIRE, 2011a, p.120). Neste sentindo, 

os locus desta investigação carregam marcas de um contexto mais amplo, e por tal razão, não 

negamos a relação com a totalidade. Entendemos que as situações locais abrem perspectivas, 

porém para análises de problemas nacionais e regionais (FREIRE, 2011). 

A pesquisa se desenvolveu em uma região denominada Cariri, no Sul do Ceará. 

Esta denominação se deve aos seus primeiros habitantes, os índios Kariri, oriundos do Rio São 

Francisco, onde estavam fixados, provavelmente, desde os séculos IX e X. De acordo com 

Figueiredo Filho (2010), eles teriam chegado na região provavelmente no século IV e V. Irineu 

Pinheiro (2010, p. 8) revela que o Cariri é “uma estreita faixa de terreno sertanejo, com fontes 

que nunca secam”. 

 Por ter características climáticas e bons mananciais hídricos, os filhos do Cariri, 

em boa parte, não admitem que as características do Cariri sejam comparadas às dos sertões.  

Para Figueiredo Filho (2010, p.5) “a diferença entre a natureza e a da sua circunvizinhança é 

bem flagrante. Daí o fato do filho do Cariri, apesar de bem interiorano, sentir que sua região é 

inteiramente fora do sertão propriamente dito34” (FIGUEIREDO FILHO, 2010a, p.5).  Pinheiro 

(2010, p.7) reforça esta visão quando assevera que “podemos considerar o Cariri uma zona à 

parte no interior do Nordeste [...] O Cariri é lindo e rico, [...]”, no entanto, tem sido um lugar 

                                                 
34 Vale salientar que já houve grandes modificações paisagísticas e climáticas e que os sertões também têm suas 

belezas. 
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de muita dor.   Outra observação nesta direção é feita por Rosemberg Cariry (2008, p. 364) ao 

afirmar que:  

 
A região do Cariri cearense é um Oásis, o verde coração do semi-árido nordestino. 

Apesar de ser uma terra de farturas e de portentos, sua história revela a tragédia do 

povo civilizatório sertanejo no destino de um povo - os Cariri (Kariris ou Quiriri) – 

que se fundiu na carne e na alma de seus inimigos: fazendeiros criadores de gado, 

agricultores e vaqueiros oriundos de Sergipe, de Pernambuco e da Bahia. Ao cariri 

cearense, centro geográfico com equidistância para as principais capitais do Nordeste, 

desde meados do século XVII até os dias de hoje, continuam a chegar multidões 

sertanejas, em fluxo constante, atraídas pela fertilidade e pela sagração do território 

como espaço mítico. 

 

 A região do Cariri é atrativa por sua natureza generosa e pelos mitos religiosos e 

culturais presentes no território. O Cariri é também conhecido pela fertilidade do solo e pela 

fertilidade cultural.  A cultura popular é bem presente nesta região e se configura nos grupos 

culturais existentes nas diversas cidades que compõem a região. Rosemberg Cariry (2008) 

registra que existem várias visões que definem o Cariri apenas em seu espaço geográfico35, o 

que nos parece ser uma visão muito limitada e empobrecida e não condiz com o lugar carregado 

de historicidade, mistérios, beleza, Arte e cultura, mas também de dor e violência. 

                  Para adentrar no Cariri Cearense36 é necessário observar o seu universo cultural, 

marcado pela diversidade de expressões artísticas, sobretudo para pensar a realidade social em 

suas múltiplas manifestações. Partindo dessa premissa, ressaltamos que o Cariri apresenta 

grande potencial criativo, mítico e simbólico é um local onde os caminhos se cruzam e onde se 

cruzam ofícios e saberes, fazeres, crenças e narrativas que transformam essa região marcada 

pela linha da Chapada do Araripe em território único (FONTENELLE, 2011). 

                  Foi essa diversidade paisagística, religiosa e simbólica que fez com que muitas 

pessoas procurassem a região, para adentrar e sobreviver. É neste espaço, de características 

peculiares, que se localiza a Cidade de Crato, considerada berço cultural ou caldeirão da cultura. 

No Crato, existem 16 mestres/as da cultura devidamente registrados no Ministério da Cultura. 

Os/as mestres/as exercem o papel de produzir, conservar e transmitir a cultura popular. Além 

dos mestres, existem aproximadamente 46 grupos culturais na cidade, trazendo diferentes 

linguagens e representando diferentes tradições.  

Esses(as) mestres e mestras possuem também as chaves para compreendermos esse 

território, seu misticismo, sua história e relações. A pesquisadora Nunes (2011) propõe um 

                                                 
35 Ver divisões de fronteiras apresentadas por Rosemberg Cariry, no Texto Cariri: a nação das Utopias. In: 

CAVALCANTE, Maria Juraci Maia, QUEIROZ, Zuleide Fernandes de, Vasconcelos Júnior, Raimundo Elmo de 

Paula, Araújo, José Edvar Costa de (Orgs)]. Histórias da educação Vitrais da memória: Lugares imagens e práticas 

culturais. Fortaleza: Edições UFC, 2008. 
36 Além do Cariri Cearense existe também o Cariri Pernambucano e o Cariri Paraibano. 
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estudo da história afro-brasileira a partir do estudo do reisado. Se bem observarmos, as canções 

do reisado são instrumentos fundamentais para abrir a nossa compreensão acerca das relações 

sociais estabelecidas nesta região. Observemos um trecho da canção: 

 
“Olha o modelo, modelo, modelo  zariá 

Sendo meu povo liberto, já nos querem cativar 

Estão querendo cativar, pra nós morar no cativeiro 

Olha a moça na janela, ginga, ginga marinheiro.37” 

 

Como o Ceará foi o primeiro estado a abolir, oficialmente, a escravidão, o cativeiro 

se tornou uma forma disfarçada de senzala, o cativo não estava mais acorrentado, estava 

espalhado em moradias precárias. Dentro da fazenda, havia a mesma relação de exploração da 

mão de obra, o cativo é o escravo, o morador. A expressão “morador” é comumente utilizada 

para designar os trabalhadores da agricultura que habitam na propriedade rural, sem dela se 

apossar. Ou seja, vincula-se mais pela relação de trabalho que estabelecem com os proprietários 

do que mesmo pela fixação ao território (ARAÚJO, 2017. p,27).  

Nesta mesma linha de raciocínio, Brito (2016, p. 55) coloca que “[...]o processo 

chamado por Martins (1988) de aliança do atraso forja na região do cariri a figura do morador, 

trabalhador subordinado a uma imposição de poder caraterizada por uma relação íntima entre 

os camponeses sem terra e os proprietários como subordinados/protegidos”. Na realidade, 

estabelece-se uma relação desigual entre patrão e morador. 

A Cidade fica a pouco mais de quinhentos quilômetros (560 km) da Capital, 

Fortaleza, e tem uma diversidade paisagística deslumbrante e muito rica. O Chico Gomes, 

oficialmente Sítio Francisco Gomes, é uma comunidade rural localizada a 9 km do centro da 

cidade do Crato. O mapa mostra geograficamente os locus desta pesquisa (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

37 Canção do reisado cariri, de domínio público 
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Figura 18- Mapa de Localização do município do Crato/Ceará, com ênfase na Comunidade Sítio Chico 

Gomes. 

 
Fonte: MMA Base de Dados Geográficos (2007); Produzido no QGIS 2.12 Lyon; elaborado por Silva 

(2016), especificamente para este trabalho. 

 

 

                  Segundo relato oral feito por moradores da própria comunidade, os primeiros 

habitantes desta localidade eram indígenas. Com a colonização do sul cearense iniciada a partir de 

1.800, muitos engenhos de cana de açúcar foram se estabelecendo na região do Cariri, e no Chico 

Gomes não foi diferente. Os engenhos se fixam nessa região por conta da fertilidade da terra, é 

óbvio que os fazendeiros senhores de engenhos queriam mais produção e procuravam terras que 

oferecessem além de uma maior produção, um produto de melhor qualidade, para que assim 

pudessem obter maior lucro.  

                   Descobriraram, portanto, que o Cariri por sua fertilidade oferecia a qualidade desejada, 

quanto mais próximo das áres serranas, mais se tinha uma produção eficaz. Nos pés de serra, a 

água era mais abudande, porque haviam muitas fontes naturais, o que facilitaria o cultivo da cana 

de açúcar e a qualidade da rapadura (FIGUEIREDO FILHO, 2010). Daí o processo de subida dos 

engenhos para os pés de serra. Além do Engenho na comunidade do Chico Gomes, existiam outros 

bem próximos nas comunidades vizinhas, no Sítio Currais, Romualdo, Coqueiros, Sítio São 

Vicente e no Sítio Jacó, segundo informações de moradores mais antigos, existiam nesta região 

soperrana aproximadamente nove engenhos de cana-de-açúcar até a década de 1970. 

Francisco Gomes foi o primeiro prefeito da cidade do Crato, e segundo relatos orais, 

o primeiro herdeiro, após a concessão das sesmarias dentro das quais está a referida localidade. 
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Após a chegada do engenho, negros e indíos se tornaram cativos, forma disfarçada de 

escravidão, passando a ser moradores da fazenda canavieira, e executando serviços no eito, 

cultivando cana de açúcar ou trabalhando no engenho, plantio de mandioca e na vacaria.  

Apesar de não termos registros oficiais que comprovem a origem da comunidade 

do Chico Gomes, historiadores cratenses como Figueiredo Filho (2010) contam que após a 

chegada do europeu e com ele os engenhos de cana-de-açúcar, surge também a exploração da 

mão de obra nativa. Os nativos viviam onde hoje é o centro da cidade. Estes passaram a subir 

em direção a chapada do Araripe, e acredita-se que a ocupação do Chico Gomes se deu nesse 

período.   

O mesmo caminho que os nativos fez em busca de preservarem sua cultura, o 

branco fez em busca de cativos/escravos, terras férteis, água abundante e lucro. Outra chave 

para entender o processo de ocupação do Chico Gomes é a fala do antigo tocador de pife da 

banda cabaçal dos Britos que ficou na memória dos moradores da comunidade. Dizem que 

quando ele discutia com o fazendeiro dono do engenho e o fazendeiro dizia que ia mandá-lo ir 

embora, desocupar a casa, ao que o mestre respondia: “antes de você chegar aqui eu já estava”. 

 A ideia disseminada é que os Gomes foram as primeiras famílias a terem o título 

da terra. No entanto, temos indícios para supor que antes da obteção do título da terra, já 

existiam nativos residindo na comunidade. Com base em relatos orais, é possível constatar que 

não foram os atuais proprietários das terras as primeiras pessoas a morarem na comunidade. Os 

moradores mais velhos afirmam que já existiam outras famílias na comunidade dentre os quais 

mencionam Brito, Quinô e Caboclo, inclusive os Caboclos apresentam características indígenas 

bem peculiares38.  

O fato de que a comunidade é antiga, sendo evidenciado por Figueiredo (2015, p. 

39), ao falar sobre a Diocese de Crato em 1869. Ele já cita o Chico Gomes como um dos lugares 

que ajudava na doação para manutenção da diocese. O autor revela que “em 1889 foram 

construídas duas casas em Crato e em Milagres [...]. Na casa do Crato as doações eram feitas 

com diversos produtos da região, legumes, arroz, feijão, milho, farinha, e outros, vindos dos 

sítios Romualdo, Currais e Francisco Gomes [...]”. Essa observação digna de nota nos mostra 

que o Chico Gomes é uma comunidade bem antiga, levando-nos a refletir sobre quem de fato 

foram seus primeiros moradores. Uma questão ainda não muito clara na comunidade, conforme 

explicitado anteriormente. 

                                                 
38  Diálogos presente nos manuscritos de relatos orais sobre a história do Chico Gomes, realizado em 2009, pela 

então presidente da Associação Comunitária Adriana Rodrigues de Souza. 
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O dado apontado por moradores caminha em direção às elaborações de Paula e 

Gediel (2017) ao afirmarem que historicamente no Brasil houve a apropriação indevida das 

terras, não apenas das terras, mas das riquezas naturais. Eles revelam que a matriz das 

desigualdades está presente na má distribuição e apropriação de terras por uma minoria da 

população. Reis (2012) aponta que a questão da distribuição de terra no Brasil, historicamente 

está marcada por conflitos e revoltas populares. 

  A má distribuição e apropriação indevida da terra faz com que aumente o abismo 

social entre as classes, dificultando o acesso à propriedade para as pessoas que moram no campo 

e que tem identificação com o território. A realidade apontada pelos autores é a realidade de 

muitos brasileiros e brasileiras que moram no campo, não sendo diferente dos/as moradores/as 

da comunidade do Sítio Francisco Gomes. Houve grande concentração de terras na mão de um 

único proprietário, dificultado, portanto, o trabalho e a vida da maioria dos que ali residem. 

Para os/as moradores/as, a terra tem um valor subjetivo e preenhe de sentidos e significados, 

não é só o lugar onde moram, é acima de tudo um lugar que habitam corpos de memória e 

significações históricas. 

Uma moradora conta que “aqui é um lugar bom de viver, a gente escuta muito que 

a terra não é nossa. É uma questão que precisa ser resolvida, eu sou novata aqui e moro faz 

cinquenta anos, imagine elas (aponta para duas amigas) que nasceram e foram criadas aqui”. A 

outra acrescenta: “eu só saio daqui para o cemitério”. A partir dessa fala, é possível 

compreender a identidade dos/as jovens com o lugar, para eles/as “o campo é o lugar onde estão 

enraizadas as suas relações afetivas, onde encontram a proteção da família, a companhia dos 

amigos, onde tem mais tranquilidade [...]” (SALES, 2006, p. 139). 

Em Araújo (2016, p. 115), encontramos que o “lugar se torna o retrato do cotidiano, 

das contradições e conflitos. É o local de processos criativos, gerando culturas, isto também 

está presente na vida cotidiana do Chico Gomes que não está isolado das investiduras da 

globalização”. Embora capturado por elementos globalizados, esse lugar é prenhe de sentidos 

e significados para quem nele habita. As pessoas desenvolvem a partir dele corpus sociais de 

afetividade, criatividade, lazer, socialibilidade, aprendizagens e experiênciais decorrentes das 

relações que experimentam e do fazer do cotidiano do campo. 
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3.1 A casa de mãe Chico Gomes e a “Terra do Patrão” 

 

 Conheci39 a comunidade do Chico Gomes ainda muito pequena quando morava em 

um sítio chamado Jacó. O mesmo pertencia aos mesmos patrões de meus pais. Morávamos eu, 

meu pai, minha mãe e três irmãos mais velhos. A vida objetiva e o trabalho de meus pais me 

levaram a vivenciar momentos importantes na minha infância, na casa de minha avó - Mãe 

Chico Gomes.  Casa de “vó” para mim, resume-se em leveza e alegria, lugar de encontros, 

acontecimentos marcantes, possibilidades e aprendizagens. Foi na casa de minha avó que 

conheci o conto e encontrei a literatura de cordel. Na casa de Mãe Chico Gomes encontrei a 

minha religião. Lá encontrei colo e alegria. Para mim, o Chico Gomes representava 

divertimento e vida. Talvez não representasse o mesmo para meus pais e muitos moradores/as 

e trabalhadores/as do local. 

                Eu era pequena demais para compreender que a casa de Mãe Chico Gomes era 

também as “terras dos patrões” e que entre a casa de Mãe Chico Gomes e as terras do patrão se 

estabeleciam tantas relações de inseguranças, incertezas e tensões. Meus pais, ao contrário de 

mim, não iam para brincar, nem se divertir entre mangueiras, cajaraneiras, goiabeiras, limeiras 

e tantas outras árvores presentes nos terreiros da minha avó. Eles iam para o Chico Gomes para 

trabalhar, porque era lá onde se realizavam as tarefas cotidianas, eles iam pelas condições 

objetivas de trabalho e de vida. Eu ia para a casa de minha avó, eles iam para as “terras do 

patrão”. 

  Após a minha incursão narrativa pude compreender o que diz Delory-Momberguer 

(2008), que a narrativa de si, une e faz significar os acontecimentos da vida, e que essa vida não 

se desliga da história social. Nesta minha história, existiam dois símbolos muito fortes: o 

engenho de rapadura e a vacaria. Eram símbolos de trabalho, mas também de exploração. A 

Figura 19 nos permite ter uma visão da comunidade, percebendo os símbolos acima citados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Essa fala traz um relato pessoal resultante das narrativas de vida realizadas por mim no círculo reflexivo 

biográfico de que participei em 2015, conforme anunciado no primeiro capítulo. 
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Figura 19- Comunidade Sítio Chico Gomes, imagem de Satélite da organização territorial. 

 

Fonte: Google Earth pro; elaborado por Silva (2015), especificamente para este trabalho. 

 

 

                   O sistema colonizador e patriarcal trazido pelos portugueses foi uma realidade no 

Brasil e a caraterística representada pela casa-grande não foi diferente da situação vivida 

pelos/as moradores/as do Chico Gomes. Freyre (1987, p. 13) revela que:  

  
A casa-grande contemplada pela senzala, representa todo um sistema econômico, 

social, político: de produção (a monocultura latifundiária) de trabalho (a escravidão) 

transporte (o carro de boi, o banguê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de 

família, com capelão subordinado ao pater famílias, culto dos mortos, etc.); de vida 

sexual e de família (o patriarcalismo polígamo) [...]. 

 

                  Vale sublinhar que a casa-grande apresenta um valor histórico social, estabelecendo 

grande relação com os engenhos, o que não foi diferente na comunidade investigada. Em conversas 

informais com os moradores locais, ficou evidente que as principais atividades de sobrevivência 

no Chico Gomes eram movidas pelo engenho de rapadura e pela vacaria. 

                  Nos relatos orais com moradores da comunidade, eles revelam que eram obrigados 

a trabalhar para os patrões, não podendo ceder sua mão de obra para outra pessoa ainda que 

pagassem melhor. Essa realidade também é evidenciada em Figueiredo Filho (2010, p 30) ao 

afirmar que “o morador do Cariri tem obrigação de trabalhar na moagem, na época das 

plantações, limpas e atender sempre às necessidades do patrão[...]”, pelo fato de serem 

moradores, fazia-os de certa forma imobilizados, ou seja, teriam mesmo que ceder sua mão de 

obra em um trabalho semi-escravo. Ao morador cabia se adaptar às regras estabelecidas pelos 
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patrões, e caso desobedecesse seria mandado embora da terra sem nenhum direito trabalhista, 

não importando assim, os anos de trabalho naquela terra, ou que sair da terra teria várias 

consequências para as famílias que não teriam para onde ir, e daí se submetiam à ordem dos 

patrões. Implantou-se, portanto, a política do medo e do assujetamento.  

                   A força concentrada nas mãos dos donos das terras era materializada através do 

suor dos/as moradores/as locais. Estes/as se submetiam aos trabalhos duros para sobreviver 

junto à família, e muitos deles/as perpetuavam esse modelo de vida e de trabalho para seus 

filhos/as, que ainda na adolescência, acompanhavam seus pais no trabalho para ajudar na 

sobrevivência da família. Quanto à relação entre patrão e morador/a sempre foi uma relação 

prenhe de assujeitamento e dominação. Historicamente, os/as moradores sofreram processos de 

repressão e autoritarismo. Desse modo, o projeto de desenvolvimento dos engenhos era 

centrado no patriarcalismo, na monocultura, na exploração da mão de obra, no esgotamento dos 

recursos naturais, na centralização do poder econômico, e essa realidade não foi diferente na 

comunidade do Chico Gomes. 

                    No Chico Gomes, podemos encontrar uma semelhança entre a hitória social da casa-

grande e a do produtor rural daquela localidade. A casa do produtor rural é alta cercada de alpendre, 

passando a ideia de um lugar estratégico para perceber o movimento nos arredores.  Em baixo, ficava 

localizado o engenho de cana-de-açúcar, e ao lado, a vacaria onde se criavam os gados. Nos arredores 

da fazenda, ficam as casinhas de taipa onde viviam e vivem os/as moradores/as. Esse fato lembra a 

relação da história social com a vida do povo desse local, conforme descrito pelo sociólogo Gilberto 

Freyre. Em consonância com Freyre (1987, p. 75), destacamos que: 

 

A história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro: de sua vida 

doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo; da sua vida de 

menino; do seu cristianismo reduzido à religião de família e influenciado pelas 

crendices da senzala. [...] Nas casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o 

caráter brasileiro; a nossa continuidade social. No estudo da sua história íntima 

despreza-se tudo o que a história e a política e militar nos oferece de empolgante por 

uma quase rotina de vida: mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter de um 

povo. Estudando a vida doméstica dos antepassados sentimo-nos aos poucos nos 

completar: é outro meio de procurar-se o “tempo perdido”. Outro meio de nos sentirmos 

nos outros- nos que vieram antes de nós; e em cuja vida se antecipou a nossa. É um 

passado que se estuda tocando em nervos; um passado que emenda com a vida de cada 

um; uma aventura de sensibilidade[...] 

 

 

                   O trecho acima destacado ajuda a compreender a história dos/as moradores/as da 

comunidade do Chico Gomes e suas tensões cotidianas. Ali também existiu a casa-grande. Como 

representada na história social, a casa-grande tem enorme destaque nas localidades onde existiram. 



75 

 

 

                  Seu Chico de Elosa, um dos moradores antigos da comunidade, lembra um fato que 

ocorreu em uma comunidade vizinha. Ele relata que o morador estava doente e não podia 

trabalhar naquele dia. Dada suas condições de fragilidade, pediu que comunicassem ao patrão, 

o qual madou a ordem que fosse trabalhar doente mesmo, ou desocupasse a casa. Segundo 

conta, após receber a ordem se encaminhou ao trabalho e morreu no caminho. Ao receber a 

notícia, o patrão falou “pois não é que o homem estava doente mesmo!”  A partir dessa fala, é 

possível compreender as relações de submissão implantadas nas fazendas. 

                  As mulheres, por sua vez, muitas vezes trabalhavam para ajudar os maridos na 

criação dos filhos/as: lavavam e passavam roupas das elites, plantavam e vendiam frutas e 

verduras nos mercados da cidade. “Não só da pequena produção do seu quintal, como de 

produtores maiores, até mesmo do patrão e patroa, [...]” (FIGUEIREDO FILHO, 2010, p. 31). 

Ressaltamos que embora houvesse a exploração da mão de obra, as mulheres conseguiam 

estabeler uma relação dialética entre o trabalho e a terra. O Verso escrito por Manoel Leandro 

expressa essa relação amorosa com a terra, com a natureza e as pessoas na zona rural: 

 

Foi uma horta que me ajudou ver o mundo e criar meus filhos. 

Não só no aspecto financeiro, 

Desenvolvemos juntos, a pedagogia da horta. 

É preciso preparar o terreno para depois plantar, 

Depois é preciso regar, limpar, cuidar... 

As plantas sentem quando falta cuidado, do mesmo jeito é a gente, 

Eu ensinei meus filhos cuidarem de gente cuidando das plantas. 

É muito dolorido ver uma planta passando sede 

Por isso que gosto tanto da chuva. 

Eu aprendi a amar as plantas por amor a meus filhos. 

Eu ensinei os meus filhos a cuidar do mundo cuidando da horta, cuidando das 

plantas40. 

                   

 Observamos que apesar da exploração da mão de obra, as pessoas criam relação de 

afeto com o lugar. Em meio às questões de opressões e injustiças, os trabalhadores encontravam 

formas de divertimento e lazer, viviam a sociabilidade.  Figueido Filho (2010, p.50) afirma que 

a moagem geralmente começava no verão e “há engenhos que começavam a trabalhar em maio 

e terminavam em dezembro, entrando muitas vezes pelo mês de janeiro. Mas isso, só nos brejos. 

As noites de lua são quase como dia. A reunião dos trabalhadores do engenho se prolongava 

até mais tarde”. Ficavam conversando sob o luar na bagaceira dos engenhos, falando dos 

acontecimentos, contanto histórias de bicho e rindo com as anedotas.41 

                                                 
40 Os versos do Poeta Manoel Leandro, não foram públicados oficialmente. Durante o texto apresentamos, alguns 

de seus escritos. Ressaltamos, que tivemos permissão para utilização no texto, e a ele reservamos todos os direitos 

autorais. 
41 Acontecimentos curiosos e engraçados.  
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                   Era comum nas comunidades rurais existir as novenas de santos, um momento em 

que as pessoas se reuniam na casa de alguém da comunidade para rezar em devoção a um 

determinado santo. Em Figueiredo Filho (2010), encontramos que nesses momentos havia 

grandes ajuntamentos, havia cânticos e folguedos e muitas vezes era onde se iniciavam os 

namoros, muitos deles terminavam em casamentos. 

                   Umas das meizinheiras contou que eles/as se divertiam nas noites de lua ou nas 

noites de novenas. Afirma que era comum a existência de novenas na comunidade em devoção 

aos santos em maio e junho, meses bem festejados em devoção a Maria e São João. Havia 

também os reizados, as danças de coco, as cantorias. Sendo assim, eram nesses espaços 

coletivos onde também havia a presença dos elementos culturais, como o côco, que segundo 

Figueiredo Filho (2010, p 65) é uma dança apreciada em todo Nordeste. “A banda de couro ou 

cabaçal, como muitos denominam, comparece a muitas dessas festas religiosas. É indispensável 

nas procissões do mato. É a música dos sítios caririenses”. Afirma ainda que o progresso 

conseguiu extinguir essa forma cultural, mas que ainda resistem nos pés de serra. Essa ideia é 

importante para que possamos compreender as raízes culturais do Urucongo. 

                  Em 1989, as leis trabalhistas forçaram o fechamento dos engenhos em várias 

comunidades porque seus proprietários não quiseram se dignar a assinar as Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social dos seus “cativos”. Na comunidade do Chico Gomes, essa 

realidade aconteceu somente em 1998. Dado este fato, os/as moradores/as passaram a ter a 

obrigação de trabalhar menos dias na fazenda, viabilizando, assim, a agricultura de subsistência 

e a fuga dos/as jovens para os grandes centros urbanos em busca de emprego. 

                  Em 1992, um grupo preocupado com os problemas sociais e coletivos desta 

comunidade se organizou e criou a associação de moradores com o objetivo de agregar os/as 

moradores/as/, formá-los/as e buscar melhorias para a comunidade local. Umas das maiores 

preocupações evidenciadas pelos seus fundadores consta da preocupação pelo trabalho coletivo 

e o bem comum. 

                   Este dado está posto na primeira ata de criação da Associação de Moradores/as do 

Sítio Francisco Gomes42, de janeiro de 1992. No Estatuto da associação, podemos perceber uma 

preocupação com a coletividade e com a perspectiva de novas formas de luta. No capítulo I, 

Art. 2º, encontramos como principais finalidades da associação comunitária: 

 
a) Ajudar o povo a tomar consciência de seus próprios problemas, estimulando-os a 

utilizar recursos próprios na solução dos mesmos;  

b) Reivindicar junto aos poderes públicos competentes melhorias para comunidade;  

                                                 
42 Documento impresso, arquivo da Associação Comunitária do Chico Gomes. 
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c) Ajudar o povo através do trabalho em grupo, desenvolver o sentido de bem 

comum e da mútua cooperando com a família. 

 

              Atualmente, a comunidade é composta por aproximadamente 47 famílias 

distribuídas em uma área da encosta da Chapada do Araripe. O maior desafio dos/as 

moradores/as da comunidade é o acesso à terra, o que mobiliza muitas de suas ações. Vale 

salientar que esta não é uma percepção de todos, principalmente das gerações anteriores, pois 

os/ moradores/as mais antigos carregam características pacíficas, resultados das pressões 

sofridas no passado, e tem a imagem do patrão como o bom senhor que lhes ofereceu moradia 

“gratuita”, não percebendo a relação de exploração da mão de obra. Araujo (2017, p. 90) assim 

se posiciona:  

 
Há um processo segregacional em desenvolvimento na comunidade, sendo visível 

quando se manifesta separando a ala dos conscientes e dos inconscientes que precisam 

ter os olhos desvendados, como entre os moradores antigos e novos, demonstrando 

que há conflitos internos.    

 

                Muitos desses/as moradores/as habitam na comunidade há muitos anos, alguns 

desde o tempo de seus avós. Portanto, moram em casas cedidas, a maioria são casas de taipas, 

poucas são de alvenaria. As casas feitas de alvenaria foram construídas recentemente, entre 

2008 e 2012, em uma parte da comunidade que foi loteada em 2007, onde dezenove famílias 

conseguiram comprar um lote e construíram suas casas próprias. Vale salientar que esta parcela 

de terra não pertencia aos “proprietários” da grande parte da terra existente no local. Neste 

sentido, a comunidade atual se divide em duas realidades: algumas famílias - cerca de dezenove 

famílias-  que conseguiram comprar um pequeno pedaço de terra, onde construíram suas casas 

de modo que saem da condição de moradores e passam a ter sua casa própria, e outra parte bem 

mais significativa continua na condição de moradores.  

                 Salientamos também que algumas pessoas ainda trabalham na condição de morador, 

alguns deles/as vivem da aposentadoria, outros trabalham em diárias com outras propriedades, 

inclusive em outros lugares. Os filhos foram saindo para a indústria, para a cidade estudar e 

trabalhar. Atualmente, os patrões praticamente abandonaram as terras, mas ainda há 

centralização de poder. Existe uma ameaça real de vender a propriedade, e os moradores vivem 

a tensão de não ter a posse real da terra, e até esse momento não foram convocados para saber 

dos seus destinos em relação a esta. Araújo (2016) revela que por direito eles são os verdadeiros 

donos das terras considerando o tempo que moram nela, “por direito eles são os verdadeiros 

possuidores desta terra devido ao tempo em que moraram nela, lugar em que os pais e avós 

também moraram” (ARAÚJO, 2016, p. 112).  
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                Um sonho coletivo nascido desde o início da comunidade era a construção de uma 

capela, que só foi possível em 2008, quando um pequeno pedaço de terra foi vendido e loteado 

no local. O senhor Cicero Salustiano Ramos comprou parte dessas terras e doou uma pequena 

parte para a construção da capela, cujo padroeiro é São José. A capela é utilizada não apenas 

para celebrações de missas e novenas, mas também para encontros e reuniões comunitárias, 

tendo em vista a escassez de espaços coletivos para reunir as pessoas.  

Além da capela de uso coletivo, a comunidade dispõe da casa de semente, cujo objetivo 

é preservar as sementes nativas. A casa de sementes foi uma conquista dos/as jovens que fazem 

parte do Grupo Urucongo de Artes. O projeto de desenvolvimento do Grupo Urucongo de Artes 

é centrado na agroecologia, na preservação e uso sustentável dos resíduos naturais, na 

solidariedade e na vida. O termo agroecologia é segundo Gubur e Tonar (2012, p. 57) uma 

construção recente, e em resumo significa: 

 
Um conjunto de conhecimentos sistematizados em técnicas e saberes tradicionais dos 

povos (dos povos originários e camponeses) que incorporam princípios ecológicos e 

valores culturais às práticas agrí colas que com o tempoforma desecologizadas e 

desculturalizadas pela capitalização e tecnificação da agricultura. 

 

                    A própria definição do termo agroecologia reflete os ideiais do Projeto Urucongo. 

É com esse sentido de saberes tradicionais e pertecimento aos povos camponeses que o 

Urucongo mantém a casa de sementes.  Esta tem como principal objetivo armazenar as 

sementes nativas, como um meio de preservar tanto as sementes crioulas, quanto um saber do 

povo camponês. Este espaço é localizado no mesmo espaço da Mandala produtiva. Mandala é 

um sitema de produção em círculo, baseada na agroecologia, conforme mostra a foto seguinte: 

     É neste espaço onde anseiam construir um barracão para o desenvolvimento das 

atividades do grupo e da comunidade. O espaço comunitário está demonstrado na figura 20. 

                Outro problema que merece destaque neste trabalho tem sido as estradas de acesso 

à comunidade.  Embora haja uma distância de apenas nove quilômetros do centro da cidade até 

a zona rural aqui investigada, esta parece esquecida pelo poder público. O acesso à comunidade 

se dá através de uma estrada carroçal e nos períodos de chuva, as pessoas sofrem para se 

deslocar até o centro da cidade. 
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Figura 20 - Vista do sistema de Mandala 

 

Fonte: SILVA (2013) 

 

 

                Essa realidade também foi evidenciada nas pesquisas realizadas por Castro (2007, 

p. 130) ao afirmar que “nas áreas rurais não chegam água, luz, estradas, escolas, postos de saúde 

[...]”. Estas são dificuldades comuns presentes nas comunidades rurais, sobretudo do Nordeste 

brasileiro. As dificuldades evidenciadas pela autora também são uma realidade das pessoas que 

moram na comunidade do Chico Gomes, uma vez que não existem equipamentos sociais 

essencias dos quais as pessoas necessitam, tais como escola, posto de saúde, clubes de lazer, 

praças, dentre outros, cabendo aos moradores o deslocamento para a cidade em busca desses 

equipamentos. Essa realidade incide sobre a necessidade urgente de ofertas dos bens sociais, de 

equipamentos de saúde, educação, transportes e lazer destinados ao campo.  

                No que se refere à economia local, observa-se que “no meio rural convivem imensas 

possibilidades com uma formação social e econômica que reproduz a pobreza rural e a exclusão 

social. Um dos elementos centrais desta ordem injusta é a desigualdade no acesso à terra no 

Brasil[...]” (BRASIL, 2004). No Chico Gomes, a economia que antes era praticamente restrita 

à agricultura, atualmente gira em torno dos programas sociais do governo: aposentadoria, bolsa 

família e bolsa escola.  

Alguns complementam suas rendas com agricultura familiar e tem os que trabalham 

de pedreiros na construção civil em Crato e nas cidades vizinhas. O trabalho destinado às 

juventudes ainda é um problema evidenciado na comunidade. Alguns trabalham na indústria 

como a Grendene, e, embora tenha havido uma diminuição do êxodo rural, há a existência de 
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jovens que saíram para se aventurar em capitais distantes como é o caso de São Paulo ou foram 

para cidades interioranas como Ribeirão Preto, para se ocuparem do corte de cana. 

                   No tocante à juventude, atualmente a comunidade conta com cerca de 20 jovens43, 

e mais da metade vivem na informalidade. Essa realidade evidencia a precariedade de trabalho 

para este público. Sposito aponta (2007) que a necessidade de articulação entre o específico e 

o geral é um desfio nosso, desse modo se compararmos com os dados gerais, sabemos que o 

desemprego aumentou em todas as regiões do Brasil, e o caso se torna mais agravante ao se 

tratar do público jovem, pois os44 dados divulgados pelo IBGE revelam que o desemprego entre 

jovens até 24 anos chega a 24,1%. 

               Sendo assim, o Chico Gomes não se caracteriza apenas como o locus desta 

pesquisa, mas um lugar cheio de sentidos e tensões. É um lugar situado no mundo histórico, 

por isso dinâmico e contraditório, onde vemos claramente de mãos dadas os símbolos da 

natureza com os símbolos da exploração, e isto nos leva a crer que existem outras margens para 

além do rio. 

              O Grupo Urucongo de Artes, do qual nos ocupamos neste estudo, tem se mostrado 

atuante na luta pela desmistificação de uma realidade aparentemente dada como certa.  É um 

grupo coletivo de jovens organizado culturalmente em busca de melhores condições de vida 

para eles/as e seus pares. Observamos que é um grupo que carrega em seu bojo características 

políticas humanizadoras e geradoras de esperança.  

               O trabalho realizado pelos/as jovens ajuda a reconstruir a história da comunidade, 

uma vez que não encontramos registros históricos sobre sua origem, e o que se tem é um 

pequeno escrito, já mencionado anteriormente, feito pela presidente da comunidade em 2008, 

a partir de relatos orais dos moradores mais antigos. Os/as jovens reconhecem que para 

desenvolver o processo de solidariedade na comunidade se faz necessário conhecer a história, 

olhar para esse lugar como local de possibilidade, desmistificar o olhar colonizado e reconhecer 

as belezas locais. O trabalho proposto pelo Urucongo perpassa essas e outras questões. Desse 

                                                 
43 Dados obtidos com a presidente da Associação Comunitária do Chico Gomes. 
44 Dados obtidos em Empregos e Carreira (2016). Os dados foram divulgados no primeiro trimestre de 2016, 

mostra que houve alta em relação ao trimestre anterior (19,4%) e ao primeiro trimestre de 2015 (17, 6%). 
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modo, vão construindo uma história de cunho humanizador e sensibilidade artística e estética. 

Vejamos um poema capturado do olhar de Manoel Leandro: 

 
ZÉ MARIA 

 

Só queria ouvir o cântico 

Do sabiá do sofrê 

Ver os netos brincarem 

Qual os filhos faziam 

 

Queria ver outro dia 

Abelhas pousando a flor 

Queria, ter água e pôr 

Na terra sua semente 

 

Só queria que agente 

Pudesse sentir o cheiro 

Das flores do marmeleiro 

Dos frutos do Jatobá 

 

Só queria mergulhar 

Naquele açude pequeno 

E sem temer o veneno 

Pegar o fruto e comer 

 

Ainda vai se arrepender 

O venenoso opressor 

O oprimido matador 

Ainda vai se arrepender 

 

Eu queria só dizer 

Que você já traz no nome 

O formato de poesia 

Zé Maria, Zé Maria, Zé Maria. 

 

                   Kayser (1990), no Livro o Renascimento do Rural, ajuda na compreensão de que 

existe uma identidade cultural dos/as jovens com a comunidade do Chico Gomes, embora fale 

da comunidade da Aldea, lança luzes para que pudéssemos perceber nos/as jovens desta 

pesquisa, uma identidade que pode ser identificada como“espírito da terra, definido como uma 

afeição teimosa, obstinada, às vezes inconsciente e irracional à paisagem familiar, às atividades 

que ela lhe permite e aos sonhos que inspira [...]” (p.8). Diríamos mais, as paisagens do local, 

a natureza e o que ela permite, em seus diferentes aspectos. Manoel Leandro afirma:  

 

Antes as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam no Chico Gomes, hoje elas têm 

orgulho. As pessoas tiram fotos de algumas paisagens postam nas redes sociais, isso é legal, é 

muito bom de ver, quer dizer que algo está mudando, estamos conseguindo olhar para nosso 

lugar 

 

               A comunidade lócus dessa instigação se caracteriza, portanto, como um local que 

possui sua identidade e dinâmica próprias, embora reconheçamos sua ligação com a totalidade. 
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Salientamos que o grupo Urucongo de Artes tem sido mobilizador no processo de 

reconhecimento do local, conforme veremos nos itens seguintes. A seguir apresentamos um 

recorte histórico do grupo investigado, pela voz dos/as próprios/as jovens a partir da técnica das 

fotosnarrativas45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 No capítulo metodológico explicitamos como foi desenvolvido o trabalho com as fotonarrativas. 
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4 “ URUCONGO ABRE OS PORTAIS DA FLORESTA COM CANTOS E SONS DE 

TAMBORES46” 

 

 
Figura 21 - Tambor utilizado pelo grupo 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes 

 

                Este capítulo tem como principal objetivo sitematizar a história do Grupo Urucongo 

de Artes. É um capítulo que traz os momentos mais marcantes do Urcucongo, expressando os 

espaços percorridos permeados de desafios e lutas. Para tanto, utilizamos a técnica da entrevista 

fotonarrativa (OLINDA, 2009) que utiliza fotografias (Figura 21) como suporte da memória do 

grupo e como elemento estimulador de narrativas sobre o processo histórico de construção do 

grupo, tendo como principal questão para o capítulo: quem é, e como surgiu o Grupo Urucongo 

de Artes?  

 

 

4.1. URUCONGO em nome da Arte e da Vida 

 

                O Grupo em foco é uma articulação de jovens da Comunidade do Sítio Francisco 

Gomes, localizada na Zona Rural do Município de Crato/CE47 e visa à realização de atividades 

                                                 
46 Fala de João do Crato - Artista Cratense referindo-se ao Urucongo. 
47 A comunidade é apresentada no capítulo anterior. 
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artísticas e culturais como estratégia e melhoria das condições de vida das juventudes da 

comunidade do sopé da Chapada do Araripe. Institucionalmente falando, o grupo ainda não foi 

registrado de forma independente. É, atualmente, braço social da Associação Comunitária de 

Moradores do Chico Gomes. 

                   Esta articulação de jovens se iniciou em 2001, com a fundação da Quadrilha Coisas 

do meu Sertão, movimento que, através da dança junina, provocou a discussão de diversos 

temas na comunidade e na região do Cariri cearense com espetáculos temáticos tais como: 

Retirantes, Revolução, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, Casamento de Negros no Arraiá 

Quilombola, 60 anos de flona48, Sertão Sustentável, dentre outros. 

                  Os/as jovens se organizavam e montavam o espetáculo a partir dos estudos 

temáticos. Neste sentido, a representação da quadrilha não se caracterizava em apenas uma 

dança, mas principalmente em um fato histórico problematizado e contado através da arte. Um 

ano após a organização da quadrilha, os/as jovens participaram do festival de quadrilhas juninas 

na Cidade de Crato- CE. Apresentaram como tema O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, e 

logo que chegavam às quadras, chamavam a atenção por suas características peculiares, pois 

em suas manifestações, apresentavam não apenas uma dança junina, mas traziam um espetáculo 

particular. 

                   Conforme anunciado anteriormente, para construir a história do Urucongo, 

trabalhamos com a técnica da entrevista fotonarrativa envolvendo três colaboradores, membros 

e fundadores do grupo. Manoel Leandro, participante desde sua fundação, considerado como 

principal fundador do grupo e, atualmente coordenador, traz a foto 05 como um marco histórico 

fundamental, que marca o início do grupo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Flona Floresta Nacional do Araripe. 
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Figura 22 - Coisas do meu Sertão 

  
Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes 

                   

   De acordo com a narrativa de Manoel Leandro: 

 

A foto marcou porque foi o primeiro ano que a gente venceu o festival cratense, em 2002.  Esse 

ano foi quando a gente descobriu que era capaz de fazer um trabalho interessante, porque no 

começo, achávamos que era impossível vencer a quadrilha do Alto da Penha, e tinha pessoas 

que quando eu dizia assim: esse ano nós vamos vencer o festival do Crato, tinha gente que dizia 

assim: Vencer a quadrilha do alto da Penha é impossível! Eu dizia: não! É possível, se a gente 

se dedicar nos ensaios... é possível, é possível, a gente conseguir. E a gente conseguiu e foi 

importante para autoestima, não só dos membros que participavam da quadrilha 

especialmente, mas para as comunidades e não só a comunidade do Chico Gomes. As pessoas 

se sentiram importantes! Foi quando começaram a falar das comunidades do Chico Gomes e 

do São Vicente. E assim, ninguém sabia nem onde era que ficavam essas comunidades na 

cidade do Crato. Aí as pessoas começaram a falar. Muita gente dizia: “ah, tu és do Chico 

Gomes? É lá que tem uma quadrilha? Então, isso contribuiu demais para a autoestima das 

pessoas, dos membros e da comunidade. Então, esse ano de 2002, foi um ano que marcou muito 

por conta disso.  
 

                    A narrativa do Manoel lembra Freire (2011a, p.126) quando afirma que “sonhar 

não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social 

de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana, que dentro da história, se 

acha em permanente processo de torna-se”.  Para Freire (2011a), o sonho pode se tornar motor 

da história desde que não apenas se sonhe, mas que este seja um início para o devir humano, 

entendendo, portanto, que não há mudança sem sonhos. 
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                   Para os/as jovens, sentir medo era natural se considerarmos suas condições juvenis, 

pois eram apenas meninos e meninas, jovens rurais sem muitas condições materiais objetivas 

que os fizessem vislumbrar um primeiro lugar no festival cratense. Freire (2011b, p. 95) revela:  

 
Sentir medo é uma manifestação de que estamos vivos. Não tenho que esconder meus 

temores. Mas o que não posso é permitir que o meu medo seja injustificado, e que me 

imobilize. Se estou seguro do meu sonho político, então uma das condições para 

continuar a ter esse sonho é não me imobilizar enquanto caminho para sua realização. 

 

 

                   Dadas essas premissas, os/as jovens não barram seus sonhos por conta de seus 

medos. Contudo, o grupo que se iniciou timidamente no Sopé da Chapada do Araripe, começa 

a participar do festival Cratense. Conforme visto na narrativa de Manoel, a quadrilha junina do 

Alto da Penha era considerada “forte” e vinha há alguns anos vencendo o festival cratense. Com 

base nisto, vencer a quadrilha do Alto da Penha era motivo de alegria e empoderamento para 

qualquer concorrente. Como descreve em seu relato, foi através do movimento juvenil que as 

comunidades foram sendo apresentadas na região, considerando que a quadrilha tinha 

participação de jovens de três comunidades: além da Comunidade do Chico Gomes, havia 

jovens das comunidades do São Vicente e da Comunidade do Sítio Coqueiros. Foi a partir dos 

sonhos dos/as jovens que as comunidades foram saindo do anonimato e as quadrilhas ganhando 

destaque no festival cratense. 

  A capacidade criativa e criadora do grupo chama atenção não só dos 

espectadores/as, mas também do júri que o coloca entre as principais classificações, quebrando 

uma tradição já firmada de quadrilhas consideradas tradicionais vencedoras na região. Nesta 

perspectiva, a Quadrilha Coisas do meu Sertão vai ganhando destaque e os/as jovens rurais 

conquistando seu espaço. Logo ocuparam os primeiros lugares nas competições regionais e essa 

euforia vai movendo o grupo que a cada ano ousava e expunha no palco uma temática nova e 

expressiva, não só a dança como espetáculo comum, mas a dança como possibilidade de grito, 

ou seja, o grupo marcava por trazer em sua essência uma discussão política. 

                 Em 2005, os jovens decidiram trabalhar com o tema Casamento de Negros no Arraiá 

dos quilombolas (Figura 23). Aquele ano foi um marco para o grupo, um divisor de águas. 

Embora não tivessem ganho nenhum festival, consideram um ano importante pela visibilidade 

adquirida no processo dos festivais juninos. Os comentários sobre o grupo foram se espalhando, 

e o preconceito embutido nas discussões que norteavam a escolha do tema ganharam força nas 

notas dos/as jurados/as que penalizaram a quadrilha afirmando não ter originalidade, cujo tema, 

destoava do que se esperava nas festas juninas. 
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Figura 23 - Casamento de Negros no Arráia dos Quilombola 1 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes 

 

                   Para os membros fundadores/as do Urucongo, a figura 23 marca um momento 

decisivo na construção histórica do grupo.  Vejamos o relato feito por Manoel Leandro: 

 

 Marcou, porque foi um ano que nós atingimos um grau de maturidade. Foi quando a gente 

desenvolveu o tema Casamento de Negros no Arraiá dos Quilombolas. Foi o ano. Foi o nosso 

auge aqui. Foi quando a gente conseguiu fazer um espetáculo mesmo, capaz de ir concorrer 

em qualquer lugar do mundo. Foi um ano que a gente conseguiu trabalhar muito bem a questão 

da dança. Foi um ano que a gente colocou os passos mais difíceis de serem executado. Foi um 

ano que a gente trabalhou a questão musical que ela foi bem mais trabalhada, a gente fez aula 

de voz, para, por exemplo, cantar o casamento e o hino da África. Foi um ano que pela questão 

temática, a gente juntou a sanfona, o tambor, para dar conta da questão temática, foi o ano 

que a gente mais conseguiu aprofundar a questão do tema. Foi um ano também que a gente 

provocou mais polêmica, pois a gente fez um trabalho novo, foi um divisor de águas na história 

do grupo. Na questão do espetáculo, foi por conta disso, a gente conseguiu juntar, a dança, a 

música, aprofundando a questão temática. Foi o auge! Foi o auge também, porque foi um ano 

em que a gente mais conseguiu incomodar o público, porque quem vinha se sentia incomodado, 

ou por bem ou por mal. Por exemplo: a gente ia para um festival que a menor nota era cinco e 

a maior era dez. Tinha jurado que dava cinco e tinha jurado que dava dez. Então isso, ilustra 

a compreensão das pessoas, como elas viam, e isso causava estranheza. As pessoas diziam: 

“como é que um casamento não tem padre, por exemplo, como é que em uma quadrilha, os 

meninos estão sem camisa? Então pela questão temática, não poderia ter padre porque a gente 

estava falando de um arraiá quilombola! Porque os padres nunca iam para os quilombos, eles 

só iam até a fazenda, a casa grande. Então a gente não poderia ser injusto com a história, para 

ganhar um festival. A ideia era provocar! Aí foi um ano importante, porque exatamente nesse 

ano que fez a gente começou a repensar a questão da metodologia na quadrilha, que 

geralmente era pensada por poucas pessoas e a maioria executava. Por isso eu acho que a 

gente não conseguiu ir mbbais longe, porque era um espetáculo que estava pronto e a gente 

poderia ter ido para festivais no Brasil inteiro. A gente não foi porque as pessoas não se 

apropriaram bem, tipo assim: foi um espetáculo que foi feito para as pessoas, não foi feito com 
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as pessoas. E eu acho que ele foi marcante também porque fez refletir a questão da 

metodologia, e foi importante também, porque foi a partir daí que a gente começou a refletir 

sobre qual deveria ser o objetivo do grupo mesmo. Era só ganhar festival, ou a gente queria 

fazer um trabalho mais profundo, onde pudesse refletir essas questões que a quadrilha trazia? 

Ou íamos ficar à mercê do julgamento de uma pessoa se o trabalho era bom ou não, de um 

jurado? Então foi aí onde a gente resolveu trabalhar melhor a questão da metodologia. E ele 

foi marcante por isso. 

 

  Ao reescrever esta narrativa, vimos na atitude dos/as jovens a capacidade criadora 

de reinvenção. Estes/as não queriam apenas reproduzir uma cena colonializada. Vale sublinhar 

que o projeto colonizador visa homogeneizar o mundo negando as diferentes formas de cultura 

(SANTOS; MENESES, 2009). Com base nisto, o Urucongo deu um salto, na medida em que 

desafiou essa lógica já perpetuada nas tradições juninas. De fato, fizeram uma releitura trazendo 

temas polêmicos que ganhavam vida através da dança. No nosso entendimento, isso é mais que 

um “quefazer,” pois para eles/elas a ação – dança espetáculo, não se separa da reflexão 

(FREIRE, 2011). O resultado foi motivo de alguns questionamentos, principalmente por parte 

dos/as jovens entre si. Pois não se conformavam com as notas recebidas. Alguns e algumas 

intelectuais e apreciadores/as da arte também fizeram questionamentos sobre as interpretações 

dadas ao grupo.  

  Ribeiro (2006) afirma que a temática trazida pelos/as jovens causou impacto no 

público como se rompesse uma lógica habitual dos rituais juninos. A autora afirma que 

considera importante a ousadia do grupo que quebra o costumeiro estampadão, e apresenta um 

ousado estilo afro, roupas brancas e de saco, conduzidos pelos instrumentos da sanfona e 

zabumba, garantia da cor musical afro-junina. Essa atitude causa diferentes reações no público, 

e, principalmente no júri que “pune” a quadrilha, principalmente no item originalidade.  

                   Para Ribeiro, o júri percebe a ação como uma expropriação dos princípios 

tradicionais do São João. A constatação se deu na não conquista dos primeiros lugares em 

nenhuma participação nos festivais daquele ano. A autora questiona até que ponto a quadrilha 

não foi original: originalidade se caracteriza pela reprodução? Reprodução é a forma de repassar 

a cultura, as relações sociais sem que elas sofram modificação. Consideramos que é um modelo 

hierarquizado oriundo de uma epistemologia dominante, ou seja, uma forma de estabelecer 

relações desiguais entre o saber-poder, privilegiando o saber do colonizador e relegando o saber 

popular para subalternidade (SANTOS; MENEZES, 2009). Até que ponto a quadrilha não foi 

original? Original em relação a quê?  A fotografia da Figura 24 mostra a ousadia de um grupo 
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que diante de um festival junino, apresenta-se com um tema desafiador, mas, para muitos, júri 

e expectadores, a apresentação se deu de forma descontextualizada para a época. 

       

Figura 24 - Casamento de Negros no Arraiá dos Quilombolas 2 

 
                                                             

        Fonte: Ribeiro (2006)49 

                    

  A partir do diálogo produzido pela narrativa de Manoel no trecho anterior, notamos 

que no ano de 2005, eles impactaram e foram impactados pelo espetáculo que levaram para os 

palcos, como ele mesmo relata eles/as conseguiram de “oito a oitenta50” em espetáculos, cuja 

nota era de cinco a dez, na mesma apresentação eles recebiam a menor e a maior nota pelo 

conjunto da obra. Esse e outros fatos os/as fizeram refletir sobre os objetivos e metodologia 

utilizada no grupo. Para ele, eles/as não deveriam desenvolver um trabalho que se limitasse ao 

julgamento de um Júri. 

  Afirma ainda que tinham construído um espetáculo para ser levado a qualquer lugar, 

mas que o não entendimento da proposta inviabilizava esse caminhar. Neste sentido, 

compreenderam que era um trabalho pensando por poucos, por isso deveriam rever a 

metodologia. No nosso entendimento, esse é um pensamento que vai de encontro ao legado 

freireano de que toda construção deve ser feita com o povo e não para o povo. Freire (2011a, p. 

162) assim assevera: “Não penso autenticamente se os outros também não pensam. 

Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros nem sem os outros”.  

                                                 
49 A fotografia corresponde ao espetáculo apresentado em 2005. 
50 Dito popular utilizado na região do Cariri. 
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  Com base nos desafios apresentados, começam a repensar a metodologia 

vivenciada no grupo. Refletem sobre o aspecto metodológico, como ele mesmo afirma, pois era 

necessário construir um trabalho com os/ as jovens e não para eles/elas. Esta fala de Manoel 

dialoga com o legado freireano e aponta a necessidade de um fazer dialógico e coletivo.  

Diálogo ao qual nos referimos é o diálogo defendido por Freire (2011), uma relação horizontal 

com o outro, diálogo coletivo é uma construção entre sujeitos do diálogo que buscam alcançar 

um mesmo fim, sem hiraquização. 

  Essa retomada histórica se faz necessária para compreendermos que o nascimento 

do grupo surge a partir dos desafios lançados, vividos pela Quadrilha Coisas do Meu Sertão.  

Desde seus primeiros passos, é notória a presença de discussões políticas nos espetáculos 

montados pelos/as jovens. As danças levavam questionamentos e denúncias dos problemas 

sociais vividos na comunidade e na região do Cariri cearense. O grupo já apresenta a partir do 

seu nascimento um caráter político, social e formador, alimentador de esperanças na projeção 

e edificação do “inédito viável”. Inédito viável é uma categoria freireana que indica uma 

situação ainda não muito conhecida51. 

  A partir das repercussões vividas em 2005 quando a quadrilha ganha visibilidade, 

o grupo se fortalece e começa a repensar sua história e seu lugar no mundo. Desse modo, a 

narrativa de Manoel evidencia questões importantes que direcionam para a construção de um 

novo tipo de trabalho que não fosse apenas o de ser julgado pelo olhar de poucos. Na época, 

Manoel Leandro, que cordenava as quadrilhas juntamente com o grupo, assumiu meio que um 

papel de liderança, e começaram a refletir sobre um novo projeto de trabalho. 

  Em 2006, chegam à conclusão que não deveriam alimentar o espírito de competição 

vivenciado até então. Acreditavam que seu trabalho deveria ter outros objetivos. É quando 

pensam em uma nova forma de organização. Daí surge o Grupo Urucongo de Artes, que embora 

nasça em 2006 se configura verdadeiramente em 2008. Os/as jovens começam a perceber a sua 

“vocação ontológica por ser mais”. Em Freire (2011), temos a compreensão de que existir para 

o homem é a capacidade de assumir a condição de sujeito da história, é refletir sobre o processo 

de humanização e libertação. A educação libertadora é, portanto, caminho da libertação para o 

ser mais. Os/as jovens compreendem, assim como diz Freire, que o destino não é algo dado e 

reinventam sua história a partir de atividades que parecem se encaminhar na luta pela 

humanização, problematizando as situações presentes dadas como destino certo.  

                                                 
51 Essa categoria aparece de forma aparecerá de forma mais desenvolvida no 5º capítulo desta tese. 
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  Decidiram, portanto, reavaliar a forma de caminhar já que se reuniam apenas nos 

períodos que antecediam os festejos juninos para planejar e decidir a temática de trabalho. Neste 

ínterim, discutiam outras questões inerentes à comunidade, tais como: acesso à terra, à água, 

segurança alimentar, revitalização da cultura local e regional, melhores condições de trabalho, 

condição de vida juvenil, entre outros temas. Como os encontros se encerravam com os festejos 

juninos, as questões não eram aprofundadas, precisando de um trabalho que desse continuidade 

às suas lutas.  

                  O primeiro desafio foi escolher o nome para o grupo, no caso, Urucongo. Urucongo, 

representa para eles/ elas o resgate do movimento cultural que acontecia na comunidade antes 

da chegada do latifúndio. Urucongo é um nome que não é encontrado nos dicionários 

tradicionais, mas que está vivo na memória popular, pois remete ao berimbau, instrumento 

tocado nas rodas de capoeira. O gingado festivo e lutador diz muito da inspiração do Grupo 

Urucongo de Artes. O nome dado ao grupo também foi escolhido como forma de dar vida a 

uma palavra que se encontra em desuso, no caso o berimbau, como antes era conhecido na 

comunidade. De acordo com Manoel Leandro, o Urucongo nasce espontaneamente com as 

quadrilhas Juninas e vai se materializando a partir da escuta dos mais velhos da comunidade. 

Neste sentido, apontamos a importância da memória para criação deste grupo. De acordo com 

Bergson (1999, p.77), a memória evoca as percepções do passado: 

 
[...] A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o passado no 

presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos da duração e, 

assim, por sua dupla operação, faz com que de fato percebamos a matéria em nós, 

enquanto de direito a percebemos nela.  

  

  Compreendemos que estes/as jovens buscam a partir de uma pesquisa com os seus 

ancestrais capturar saberes e fazeres do cotidiano daquela população rural, buscando restituir 

um conhecimento esquecido e pouco valorizado. Aranha (2000) revela que pensar o passado 

não é um exercício de saudosismo, curiosidade ou erudição, pois o passado não está morto, 

porque nele se fundam as raízes do presente. Contudo, é em Pimenta (2000, p.59) que 

encontramos a seguinte afirmação: “a memória que, analisada e refletida, contribuirá tanto para 

a elaboração teórica, quanto para o revigoramento e o engendrar de novas práticas”. O 

Urucongo recorre a memória do seu povo para elaborar e revigorar suas práticas culturais. 

                  Para adentrar nesta discussão, Manoel Leandro apresenta a fotografia da Figura 25 
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Figura 25 - Planejamento das atividades do Grupo. 

 
                                    

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo Grupo Urucongo de Artes 

 

Esta foto ilustra um momento que a gente vai além de uma questão lúdica.  Não é só dançar, 

tocar, cantar, mas aí a gente começa a pensar além. Pensar em como pode ser a nossa 

comunidade, as comunidades vizinhas. Como é que a gente pode levar essa questão que a gente 

trabalhou aqui na comunidade para fora. A questão do MOAPÉS - Mostra de Arte e Cultura 

do Sopé da Serra do Araripe. A princípio eu tive essa ideia, me veio a ideia, eu conversei com 

as meninas: vamos tentar fazer algumas coisas juntos! As meninas trouxeram várias ideias e a 

gente anotou o que seria o MOAPÉS, [...] a gente começa a ultrapassar os limites das questões 

lúdicas. (Manoel Leandro). 

 

                As experiências vividas com as quadrilhas os/as levam a pensar sobre outro modo 

de caminhar, tomando conhecimento da realidade, desvelando os desafios, os saberes e a cultura 

para dialogar com elas, ultrapassando a questão da ludicidade. Neste sentido, foram construindo 

parcerias. A Figura 26 decorre da oficina de instrumento que tiveram na comunidade, logo que 

se tornaram Urucongo. Para Ana Cristina, esse se caracterizou em um momento importante. 

Contemplando a referida foto faz a reflexão seguinte: 

 

Figura 26 - Oficina de confecção de instrumentos musicais 

 
                                    

                                 Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 
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[...] é uma foto de confecção de instrumento. Foi importante porque esses instrumentos foram 

as primeiras coisas materiais que a gente conquistou, não só por ser uma coisa material, mas 

a partir deles foi possível a gente fazer outras coisas, a gente mesmo, tocar. Porque depois 

dessa [refere-se a oficina de instrumentos] teve uma oficina de ritmos, onde a gente aprendeu 

a tocar e que foram coisas fundamentais para o nosso início enquanto grupo de dança. 

 

                    Segundo Ana Cristina, essa foto registra um marco, porque evidencia um trabalho 

realizado com e para eles/as onde aprenderam não só a confeccionar os instrumentos, mas 

também aprenderam tocar. O fato de não terem os instrumentos muitas vezes dificultou a 

realização dos trabalhos, pois nem sempre havia pessoas disponíveis para tocar com eles/as nas 

apresentações. Construir coletivamente os instrumentos se constituiu numa maneira de 

fortalecer o trabalho e a afirmação de um grupo Cultural. Arroyo (2014) afirma que há um 

ocultamento da diversidade cultural, e que o movimento social tem relevante contribuição para 

um “desocultamento”.  

Percebemos que os/as jovens do Grupo Urucungo têm desenvolvido papel 

importante no processo de “desocultamento”, ou seja, desvelar, revelar a ideologia 

ardilosamente escondida nas mensagens de poder, sejam elas orais, escritas ou imagéticas. Em 

Freire (2011), reconhecemos que para perceber essas nuances ocultas precisamos estimular a 

nossa curiosidade a nossa criticidade, pensar epistemogicamente, e isso não é fácil. Ao 

observarmos as ações dos/as jovens, parece-nos que eles/as têm papel importante no 

desvelamento da história da cultura local: os tambores ganham sons no sopé da serra do Araripe 

e a cultura do povo ganha vida na voz e no corpo juvenil. 

                  Após essa reflexão, Manoel aponta a seguinte foto (Figura 27) como um dos 

primeiros trabalhos realizados, após a formação do Urucongo: 

            

Figura 27 - Apresentação de dança 

 
                                                            

                                       Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 
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Essa foto [Figura 27], foi quando a gente se assumiu enquanto Urucongo. E como Urucongo, 

a gente viu que estava fazendo um trabalho importante, tanto quanto o da quadrilha.  E, foi 

quando a gente começou a trabalhar a memória da comunidade. A gente tinha uma tensão se 

as pessoas iam gostar ou não. Porque as pessoas que acompanharam a quadrilha, achavam 

que a quadrilha era maravilhosa e a gente tinha essa tensão, se as pessoas iam gostar, ou não.  

E aí quando a gente vai apresentar esse trabalho, percebemos que as pessoas que gostavam 

das quadrilhas, gostaram do Urucongo. Tanto os jovens, quanto os mais velhos iam para as 

comunidades e se identificavam com o trabalho. Também era outra preocupação, porque a 

gente achava que só os mais velhos iam gostar, porque tinha a história do coco, a história da 

ciranda. Então assim, a gente achava que os jovens não iam gostar, mas, pelo contrário, os 

jovens gostaram muito, as pessoas mais velhas também.  Eu acho que tocou as pessoas que 

viam e fez a gente perceber que podíamos aprofundar este trabalho dentro da comunidade. 

 

  Mais uma vez o medo e a insegurança se evidenciam no desafio de formar o 

Urucongo. Eles/as viveram a experiência de serem aceitos anteriormente, tanto pelo público 

jovem, quanto pelos mais velhos, será que a nova proposta agradaria? Eles/as temeram a 

rejeição, mas isto não os/as imobilizou. As primeiras reações positivas fortaleceram as 

intenções originais. Neste episódio, vemos sonho-esperança-ousadia-apoio se conjugando na 

ação juvenil, fortalecendo a certeza de que estavam no rumo certo e que poderiam aprofundar 

suas ideias. 

               A história da foto anterior, trazida por Manoel, dialoga com a história das 

fotografias apontadas por Rosely em um novo trabalho teatral com a peça Se num trapáia meu 

prano, vejamos:  

Figura 28 - Peça “se num trapaiá meu prano”1 

 
                                             

Fonte: Arquivo do Urucongo de Artes. 
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                       As fotos registram dois momentos da peça “Se num trapaiá meu prano” (Figura 

29). A primeira registra o momento de preparação, a segunda, o de atuação. Toda as atividades 

decorrem da apreensão da realidade e das expimentações juvenis. Há a articulação de três 

momentos importantes, a apreensão, ou seja, observa, destaca, e transforma em percebido 

destacado, agem concretamente de forma criativa mostrando os resultados da observação. 

Como na peça “se num trapáia meu prano”. 

 Ao trazer as fotos, Rosely afirma: 

 

Eu trago essas fotos porque foi outra fase do Urucongo, quando a gente começou a trabalhar 

com teatro em parceria com a Associação Cristã de Base, que acreditou na gente. E, acredito 

que a gente deu conta. Foi uma fase ótima, temos boas lembranças daquela época. Para onde 

íamos éramos bem recebidos. O povo gostava muito da nossa apresentação. Tem um ponto 

negativo, acho que depois dessa época a gente deixou, parar, assim, acho que não era para 

gente ter descansado, acabou o espetáculo e a gente não continuou, não criou outro espetáculo, 

para ser apresentado em vários espaços, esse mesmo espetáculo que a gente apresentou. Foi 

um espetáculo que a gente montou e caberia em várias ocasiões. Mas marcou muito para mim 

também essa época.  

 

                                                 Figura 29 - Peça “se num trapaiá meu prano”2 

 
                                                                 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 

    

                  As fotografias apresentadas por Manoel e Rosely, consequentemente, apresentam o 

início de um novo momento do Urucongo que é quando o grupo sai do movimento junino e 

começa a repensar sua história e expandir seu trabalho para outros campos de atuação, seja no 
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teatro, na dança, na cena poética. É um novo refazer, a reinvenção do grupo na dinâmica ação-

reflexão ação. Aqui vemos mais um elemento da educação popular: a práxis.   

  Freire (2011) afirma que é por meio da práxis que a consciência se transforma, não 

sendo compreendida como pura ação, mas ação e reflexão. “A práxis, porém, é ação dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo52” (p. 52). Em Carvalho e Pio (2017, p.433), encontramos 

que a práxis libertadora “equivale a tornar o homem um ser ativo em relação ao meio e suas 

circunstâncias, um ser que produz mudanças, transformações em sua consciência e em sua 

realidade”. Neste sentido, entendemos que o Urucongo caminha nessa direção das práxis 

libertadora. 

                  O grupo que teve início com quase 50 membros, mudou suas expectativas e 

objetivos, muitos/as jovens deixaram o grupo: uns pelo fato de terem que sair para trabalhar, 

outros/as porque casaram e não quiseram permanecer, e outros/as ainda porque não se 

identificaram com a nova proposta. Dito isto, o Urucongo foi reduzido a aproximadamente 14 

jovens comprometidos, de fato, com a mobilização social. Atualmente, este não é um número 

fechado. Como a maioria dos grupos de jovens, há certa mobilidade, mas alguns/as deles/as 

permanecem no grupo desde seu nascimento com a quadrilha Junina em 2001.  A mobilidade 

juvenil é expressa por Pais (2001, p.58) na metáfora do ioiô, esse movimento de idas e vindas 

em buscam de realizações: 

 
[...] os jovens sentem a sua vida marcada por crescente inconstância, flutuações, 

descontinuidades, reversibilidades, movimentos autênticos de vaivém: saem de casa 

dos pais, para uma dia qualquer voltarem; abandonam os estudos, para o retomarem 

tempos passados; encontram um emprego, e em qualquer momento se vêem sem ele 

[...] São estes movimentos oscilatórios e reversíveis que [...] a metáfora do ioiô ajuda 

a expressar. 

 

                  Esse movimento oscilatório tem sido comum nos grupos de juventudes e não é 

diferente no grupo de jovens dessa pesquisa.  

                A partir das experiências, o grupo de jovens foi conquistando seu espaço no mundo. 

Em 2009, foi contemplado com o prêmio “Culturas Populares53” do Ministério da Cultura, 

                                                 
52 Voltaremos a refletir a categoria práxis no quinto capítulo deste trabalho. 
53 É um concurso promovido pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura com 

o objetivo de reconhecer a atuação e a contribuição do trabalho dos praticantes das Culturas Populares que 

incentiva ações populares. Em 2009 na categoria Grupos. O Grupo Urucongo de Artes que estava concorrendo 

com 135 grupos selecionados de diversas regiões do Brasil. 
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viabilizando a compra de um terreno nos arredores da comunidade.  A compra desse terreno 

impulsionou o trabalho na Mandala produtiva. 

                  Também em 2009, iniciam um trabalho de turismo comunitário. Esse trabalho tem 

como principal objetivo apresentar as riquezas existentes na comunidade, sejam elas 

ambientais, materiais ou imateriais. Materiais são as riquezas concretas, aquelas que podemos 

ver e até tocar. Na comunidade do Chico Gomes, podemos citar por exemplo: a beleza das 

paisagens, a Chapada do Araraipe, as fontes de água naturais, a presença viva de mulheres com 

seus conhecimentos. No que se refere a beleza imaterial, consideramos aquelas que possuem 

um certo grau de abstração. Na comunidade é possível perceber:  as crenças, os valores, os 

saberes populares do cuidado com a saúde, o poder da cura pelas plantas, o patrimônio cultural, 

as danças, músicas, a religiosodade, ou seja, são essas belezas que ajudam na contrução da 

identidade e pertencimento com o território. Experimentemos a sensação que essa belezas 

provocam. Vejamos, através das imagens apresentadas na Figura 30: 

  

Figura 30- Belezas Naturais da Comunidade do Chico Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes (2017). A – Pesquisadora: trilha comunitária; B – 

Rosely e Heitor no banho de bica na nascente; C – Entardecer no espaço Urocongo; D – Meisinheira Maria da 

Penha em cena. 

 

               Esse trabalho tem sido importante nas ações do Urucongo, pois viabiliza encontros 

com outras pessoas como pesquisadores/as e movimentos sociais, o que permite um diálogo 

A B 

C D 
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para troca de conhecimentos, partilhas e aprendizagens. Importante também, porque ensina às 

pessoas a olharem as riquezas culturais existentes na comunidade, desmistificando a ideia de 

que só é bom o que vem de fora. É um trabalho que possibilita conhecer a realidade em que 

vivem a partir de epistemes que lhes são próprias (QUIJANO, 2005). 

               Entendemos que é uma forma de valorização da cultura local, um caminho para 

romper um olhar contaminado por uma ideologia colonianizada. Se observarmos 

historicamente, fomos acostumados a olhar para fora e não valorizar a nossa cultura. Com base 

nisto, percebemos neste trabalho uma tentativa de reagir às formas disfarçadas de colonização, 

de mostrar uma “cultura silenciada, mas presente na comunidade” (ARROYO, 2014, 109), 

olhar para dentro ao invés de olhar apenas para fora. 

                   Em 2010, se concretiza a construção da Mandala produtiva e Rosely aponta a 

fotografia seguinte como marco deste acontecimento significativo na vida do grupo (Figura 31).  

Figura 31 - Construção da Mandala produtiva 

 
                                                   

Fonte: Arquivo do Urucongo de Artes. 

                  Rosely justifica sua avaliação com a seguinte narrativa: 

 

 A escolha da foto se dá pelo fato de ser um momento que o grupo ganha visibilidade e tem 

algumas conquistas. Uma delas foi a compra do terreno, o que nos possibilitou a construção 

da Mandala em parceria com a Cáritas54, um momento que que descobrimos que a gente era 

capaz de desenvolver outras atividades além da dança. Eu acho que foi uma época em que a 

gente interagiu muito, com a questão agroecológica. Isso marcou muito nosso grupo. 

                                                 
54 A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, 

da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas 

em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. Disponível 

em: <http://caritas.org.br/>. Acesso em: 21 de set. 2017. 
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                  Vemos que se trata de um grupo pensando a partir da realidade do seu contexto e de 

sua história no mundo. Estes/as jovens são filhos e filhas de agricultores sem-terra. Veem em 

sua comunidade o alto índice de desemprego e a exploração da mão de obra dos/as jovens, a 

instabilidade trabalhista, a falta de terra para o plantio e para ações de desenvolvimento 

sustentável, embora haja muita terra devoluta no lugar. 

                   A partir desses pontos, pensam na criação de um grupo que lutasse pelo 

desenvolvimento da cidadania de seus membros e da localidade. Buscam o desenvolvimento 

sustentável em que pudessem valorizar o saber tradicional e as manifestações artísticas e 

culturais da comunidade.  Hoje, possuem um espetáculo de dança intitulado tomaraver, que 

envolve várias danças tradicionais como o xaxado, o maculelê e o coco. Reitera-se que esta 

atitude tem ajudado no combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas, embora haja consumo 

no local55, principalmente por jovens não engajados. 

                  A partir das apreensões dos problemas existenciais, a vida é problematizada através 

da arte. A dança e a poesia são atividades artísticas culturais presentes na vida dos/as jovens. 

Além dessas atividades, podemos destacar as práticas de educação sustentável tais como: a 

implantação do sistema de mandala, a prática do turismo comunitário, o diálogo intergeracional 

presente com o grupo das meizinheiras da comunidade. Neste sentido, vão superando as 

“situações-limite”, ou seja, problemas que evidenciam os limites da ordem social e o potencial 

humano para superá-los. As situações- limites representam um desafio para o pensamento, “ao 

permitir reconhecer as determinações sociais de sua atuação e a capacidade dos homens para 

gerar outras circunstâncias” (CARRILHO, 2013, p. 28).  

A partir do momento que tomam consciência da realidade a eles/elas imposta, dão 

início a uma nova forma de organização que ultrapasse o viés competitivo, com caráter mais 

dialógico e humanizador. Rosely revela que os sentidos dessas experiências estão em promover 

o bem-estar para toda a comunidade. Ressalta que “todas essas atividades foram pensadas no 

sentido de garantir o bem-estar, não só nosso da juventude, mas da própria comunidade, 

ocupando este espaço e mostrando para a comunidade as potencialidades que existem”.  Essa 

fala de Rosy dialoga com o terceiro item do estatuto da Associação de Moradores criado ainda 

em 1992, quando afirma em seu artigo segundo que uma de suas finalidades é “desenvolver o 

sentido de bem comum”. 

                                                 
55 Fala oral de um dos membros do Grupo. 
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                   Os/as jovens sabem que têm muitos desafios pela frente. Um deles é problematizar 

o acesso à terra, já que esta é uma questão histórica na vida da comunidade. Como visto no 

terceiro capítulo deste texto, os moradores da comunidade não têm a posse da terra, ainda 

considerados moradores, o que muitas vezes imobiliza o desenvolvimento de ações que possam 

melhorar as condições de vida destes/as moradores/as. Estes problematizam essa lógica e 

conquistam o que muitos dos seus pais não puderam fazer durante anos de muito trabalho, fosse 

no “eito, na vacaria, ou no engenho”. Assim, o pedaço de terra que conseguem comprar na 

comunidade é intitulado de Espaço Grupo Urucongo de Artes. 

                   Para Ana Cristina, trabalhar neste espaço tem um sentido formador e de resistência. 

Para Racière (2004, p.126), “resitir é assumir postura de quem se opõe à ordem das coisas, 

rejeitando ao mesmo tempo o risco de subverter essa ordem”. Salientamos que a resitência é 

uma caraterísta presente nos movimentos sociais e educação popular, o que não difere no grupo 

de jovens desta pesquisa. Isso foi evidenciado em seu depoimento ao relatar a importância da 

mandala: 

 

 Além de ser importante para a comunidade: porque oferece uma alimentação de qualidade; 

porque a gente sabe de onde é o alimento que a gente está consumindo. É importante para 

mim, porque a gente, através do Urucongo, conseguiu fazer um projeto do Ministério da 

Cultura, comprou um terreno com o dinheiro do projeto que a gente ganhou. E como aqui na 

comunidade a terra não é nossa. A mandala foi a primeira coisa que a gente fez na nossa terra. 

Para mim, é importante também por isso. Eu sou filha de agricultor e agricultora, nasci na 

roça e até então eu nunca tinha trabalhado na roça, não porque fosse ruim trabalhar na roça, 

mas trabalhar na roça nas condições que meu pai trabalhava, era ruim realmente. Na 

Mandala, não! Eu vejo que é uma coisa para a gente[...] de qualidade. Porque quando meu 

pai trabalhava na roça, ele trabalhava a semana inteira de sol a sol e o que ele ganhava mal 

dava para comer. A Mandala, não, ela é da gente, é da comunidade e [...] é positivo para todos. 

A partir da Mandala eu comecei a ter esse interesse pela roça que não tinha antes. Já é um 

pedaço na comunidade que é da gente. [...] Além de estar produzindo a gente está reunido, e 

nessas reuniões a gente pode também começar a fazer as lutas para que a gente possa 

conseguir conversar, reunir [...] e mobilizar a comunidade para lutar pelo direito da gente que 

é a terra56. 

 

 Percebemos, ao longo das narrativas dos/as jovens, a tensão existente com relação ao 

acesso à terra, trabalho e renda. É uma questão que perpassa os diálogos produzidos pelos/as 

jovens.  Esta tensão nos remete à necessidade de refletir sobre outros projetos de campo. 

“Tensões que estão postas no campo epistemológico nas diferentes formas de pensar, fazer e 

                                                 
56  Essa narrativa de Ana Cristina decorre do relato sobre a importância do Projeto Solaris no vídeo desenvolvido 

pela Cáritas Diocesana de Crato (PROJETO SOLARI, 2012). 
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intervir” (ARROYO, 2014, p. 19). A fala de Ana Cristina evidencia essas tensões vividas na 

comunidade e anuncia sinais de luta e mobilização dos sujeitos jovens. 

                   Em 2011, o Urucongo de Artes foi o vencedor do III Prêmio Odair Firmino de 

Solidariedade57 (Figura 32), com o tema “Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade: 

Semeando Direitos, Colhendo Vidas” (Cáritas), alcançando a primeira colocação entre 

experiências juvenis de todo o Brasil. Além do troféu, receberam o prêmio de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), recurso destinado à bolsa para os jovens cuidarem da mandala e investirem na 

formação para o turismo de base comunitária. Ana Cristina, representante do grupo, foi em 

Brasília para a cerimônia e afirmou ter ficado feliz pela conquista: “Estou muito feliz 

principalmente pela visibilidade que nosso grupo ganha a partir de agora. Eu me sinto aqui 

representando os 97 projetos inscritos, e todos os grupos que defendem e lutam pela 

juventude”.  

Figura 32 -  Representante do Urucongo recebendo o prêmio 

Odair Firmino em Brasília 

 

 
 

Fonte:  Cáritas 58 

                                                 
57 O Prêmio Odair Firmino de Solidariedade tem como objetivo de estimular ações de disseminação e divulgação, 

além de valorizar experiências de caráter coletivo que defendam e promovam os direitos humanos, a Cáritas 

Brasileira dá continuidade ao fortalecimento da mobilização da rede social a partir de experiências e ações 

coletivas. http://premioodairfirmino.caritas.org.br/  Acesso em 27 de agosto de 2018. “Odair Firmino nasceu em 

22 de junho de 1945, em Ipameri (GO), e faleceuem Anápolis (GO) no dia 05 de julho de 2008. Sua missão, antes 

como franciscano e depois como agente da Cáritas, foi incansável diante da exploração, do abandono e da exclusão 

de pessoas e comunidades. Odair assumiu a causa dos oprimidos e amou-os até o fim, como seu próximo. Seu 

modo de vida, sempre alegre e cheio de esperança, fez dele uma pessoa mansa, misericordiosa e pura de coração. 

Diante da violência que sempre atinge mais duramente os empobrecidos, especialmente negros, jovens e mulheres, 

Odair promoveu a paz verdadeira. Sempre solidário com os que foram perseguidos por lutarem pela causa da 

justiça. http://premioodairfirmino.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/regulamento/ acesso em 30 de agosto de 

2018. 
58 “Dadiva Firmino entrega o primeiro lugar para Ana Cristina Nascimento, representante do Grupo Urucongo de 

Artes” (CÁRITAS, 2012) 
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                 Para eles/as, esse foi uma conquista importante. Queremos destacar a expansão do 

trabalho para outras gerações, tendo em vista, a formação do grupo das meizinheiras59 que teve 

seu início em 2012. O grupo é composto por senhoras da comunidade, mães dos/as jovens 

membros do Urucongo. O objetivo é dialogar com os saberes das gerações anteriores, trazendo 

à cena um saber tradicional dos seus ancestrais, pontecializando a permanência desses saberes 

na comunidade. Para exemplificar as ações das meizinheiras, Manoel Leandro apresenta as 

fotos 33 e 34 como marcos históricos e traz a narrativa que segue: 

Figura 33 - Meizinheiras na produção de sabonetes medicinais. 

 
                                               

Fonte: elabora pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes 

 

                  A foto acima, demonstra o resultado de uma oficina onde as mulheres produzem 

os sabonetes medicinais, materializando um saber popular existente na comunidade do Chico 

Gomes. 

 

Essas fotos [33 e 34] são de quando a gente começa a trabalhar com as meizinheiras. Elas 

representam o saber tradicional da comunidade. A gente não está só pegando o saber, trazendo 

para nós e se beneficiando do saber, mas também a gente está pegando um saber que existe na 

comunidade que algumas pessoas têm e para essas próprias pessoas, para a autoestima e para 

que elas assumam um protagonismo dentro da comunidade e fora. Esse trabalho com as 

meizinheiras é fundamental também. A gente pensa assim: não mais as meizinheiras é uma 

coisa das antigas, [...] mas como a gente, tinha a ideia de trabalhar a juventude a partir da 

questão da memória, revitalizar as coisas que a gente achava que era importante na 

comunidade, e esse saber, ele é importante e a comunidade estava perdendo. Tinha aí um 

mundo entre as pessoas da comunidade e a juventude então não está dissociada da juventude, 

então é importante que a gente possa associar esses saberes dentro da comunidade. 
 

 

                                                 
59  Mulheres que repassam a sabedoria popular sobre o poder de cura pelas plantas. 
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Figura 34 - Encontro de meizinheiras e jovens 

 
                                              

          Fonte:elaborada pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes 

                O diálogo existente entre os/as jovens e as meizinheiras traz à tona a relação 

intergeracional e a valorização de um “saber de experiência feito” (FREIRE, 1996). Para os/as 

jovens foi importante escutar os/as mais velhos/as para iniciar um trabalho que não focasse 

apenas a questão da ludicidade, mas retomasse as experiências e saberes tradicionais 

construídos na história do povo local. É um aprendizado que vai se construindo e sedimentando 

uma cultura de resistência. A medicina popular é um saber que passa de geração a geração, 

trazido da tradição indígena, o conhecimento e uso das plantas para cuidar da saúde. Para 

ilustrar o trabalho desenvolvido pelas meizinheiras Manoel Leandro apresenta o seguinte texto 

de sua autoria: 

 

Os benefícios da meisinha 

 

Aroeira é bom para cicatrizar 

Assim como a tetraciclina. 

Cidreira é calmante  

Também é calmante a camomila, o maracujá... 

Chá de marcela para dor de Barriga. 

Casca de Mamão verde combate lombrigas. 

A Malva de sete dores para cortes e cicatriz. 

Alfavaca, manjerona e manjericão 

São antioxidantes e expectorantes. 

Trata ainda, infecção, acaba a má digestão 

E para a mulher que amamenta 

Aumenta a lactação. 

A Liamba é para bronquite 

O seu xarope serve para sinusite. 

Boldo guiné e Cambraia são plantas fortes 

Levantam a auto-estima 

Preparadas para banho 

Melhora o nosso clima 

E o que está lá em baixo elas jogam lá para cima. 

Arruda serve para circulação, mas em doses muito poucas 

Pois pode atacar o coração. 

Colônia para prisão de ventre, regulariza a pressão. 
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Carqueja para diarreia, Jatobá para anemia com a polpa e com a vagem você prepara 

a farinha. 

Confrei para contusões, cura pus e cicatriza. 

Mastruz e malva do reino combate o resfriado 

Arrancam catarro do peito, aquele que está pregado. 

Para insônia é capim santo. 

Pião roxo espanta o mal olhado. 

Feridas e ulcerações o remédio é catingueira 

Citronela é repelente e combate a alergia. 

 E para ter bom apetite, toma-se chá de cidreira. 

                    

                    

 A poesia acima, intitulada Os benefícios da meisinha, apresenta a medicina popular, 

os saberes das meizinheiras o os efeitos de cura das ervas.  O texto é composto de seis atos, 

escolhemos o quinto ato para compor para esta escrita.60 

              Em 2014, o grupo construiu um espetáculo intitulado Cena Poética. Este trabalho, 

viabiliza um diálogo através da poesia e pode ser apresentado em qualquer espaço, seja na rua, 

seja no palco, nos terreiros, nas trilhas. Os/as Jovens expressam poeticamente cenas e 

acontecimentos do cotidiano histórico, social ou político. A ação valoriza a voz dos sujeitos e 

tem como objetivo dar visibilidade ao ponto de vista político, ético, sensível, dos 

acontecimentos em geral, além de ser um trabalho artístico que mobiliza diferentes partes do 

corpo e diversas áreas artísticas. Dessa ideia, surge também uma atividade intitulada Café com 

Poesia. Essa atividade geralmente é desenvolvida juntamente com as atividades de turismo 

comunitário: as pessoas se encontram, tomam café e recitam poemas seus ou de poetas de sua 

preferência. Para representar este trabalho, Rosely apresenta as seguintes fotos, na Figura 35, 

como marco histórico, não só na caminhada do Urucongo, mas na própria trajetória de vida, 

vejamos:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60  Texto completo encontra-se nos arquivos pessoais de Manoel Leandro em seu Facebook 
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Figura 35 - Cena poética, apresentação nas ruas de Crato 

  

Fonte:elaborada pela autora. Arquivo do Grupo Urucongo de Artes. 

 

Acho que esta foi minha primeira apresentação depois que tive Heitor. Eu lembro que quando 

eu estava grávida, minha preocupação era de que, quando eu tivesse Heitor, eu fosse deixar 

de participar do Urucongo.  Eu lembro que nesse espetáculo, Heitor tinha três meses, eu digo: 

não, eu vou! Eu fui, e esse tempo todinho, eu não deixei de participar do grupo. Eu acho que o 

grupo está em mim. Eu não venho porque alguém me chama, eu venho porque eu gosto mesmo 

de participar. A prova disso é que até hoje estou participando, independentemente de ter filhos 

e de ter casado, eu permaneci. 

 

                   A narrativa de Rosely expressa uma fala de resistência. Ela consegue ultrapassar o 

lugar historicamente reservado ao feminino na comunidade da qual faz parte.  Rosely rompe 

com os paradigmas de manutenção e reprodução da mulher do lar, existente na comunidade. 

Rosely, mesmo após o casamento, se permite experienciar outras vivências e lutas comunitárias 

com os/as jovens da comunidade. Essa realidade caminha de encontro ao que aponta Freitas 

(2007, p. 48) ao afirmar que:  

 
A mulher tem buscado também sua autonomia, a voz ativa nas comunidades nas quais 

estão inseridas. Quando a mulher se insere na luta política, passa a possuir uma 

consciência de classe e assume uma “identidade”, ou seja, a ideia de pertencimento a 

um grupo que compartilha dos mesmos valores, símbolos, discursos[...] 

 

                  A maioria das mulheres da comunidade segue uma rotina de vida patriarcal. Em sua 

maioria, foram criadas para casar, ter filhos, cuidar da casa e do marido. Corroboramos com 

Freire (2011a, p. 94) ao afirmar que “a discriminação da mulher, expressada e feita pelo 
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discurso machista e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, 

incompatível, portanto, com qualquer posição progressista [...]”. Rosely rompe com essa lógica 

mostrando que é possível superar os limites que são impostos às mulheres do campo. É possível 

tocar, é possível atuar e dançar sendo mulher, mãe, esposa e jovem.  

            As dificuldades vividas pelos/as jovens são evidentes, mas aos poucos estes/as 

jovens buscam meios para conseguir organizar os projetos por eles/elas idealizados. Balada 

coco é uma das atividades realizadas pelo Urucongo que tem o objetivo de apresentar as 

tradições culturais da região. Neste sentindo, juntam-se diferentes grupos tradicionais em noite 

de lua cheia e fazem um espetáculo de diferentes ritmos de danças, músicas e barracas de 

comidas típicas. A foto seguinte (Figura 36) mostra uma noite de balada coco, bem como o 

espaço do Urucongo onde são realizados os encontros. 

 

Figura 36 - Espaço do Grupo Urucongo em noite cultural 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 

 

                   Observando esta linha do tempo, é notória a capacidade de reinvenção do Urucongo 

e sua capacidade criadora, mesmo em um contexto precarizado, eles não param de se reiventar. 

É nesta perspectiva que, em 2015, nasce o Uruconguinho, grupo de dança formado por crianças. 

A ideia era desenvolver um trabalho em que as crianças tivessem acesso aos saberes populares 

construídos pelas gerações anteriores, através das danças, cantigas de rodas e outras atividades. 

Sobre o Uruconguinho Rosely se coloca:  

Temos o Uruconguinho, um grupo de dança formado por crianças. Um dos objetivos é manter 

viva a cultura popular, repassar a sabedoria dos nossos ancestrais, na realidade o objetivo 

maior é o de formar. 

 

                  A fotografia da Figura 37 representa uma das atividades realizadas com as crianças. 

Foi apontada por Manoel Leandro como um momento de aprofundamento do trabalho, uma 
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nova maneira de repensar as ações do Urucongo desenvolvendo um trabalho de formação com 

as crianças: 

 

Figura 37 - Trilha comunitária com as crianças do Uruconguinho 

  

                                  Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes.  

 

Esta foto com as crianças ilustra um aprofundamento do trabalho. [...] a gente revê a questão 

da metodologia do trabalho [...] trabalhar a questão da formação é fundamental. É um 

trabalho que a gente parte para a questão mais holística, não sei se seria essa a palavra, mas 

uma questão mais holística, memória, música, dança. Mas entra a questão do meio-ambiente, 

da memória e da cultura, mas a questão ambiental é fundamentalmente por fazer a gente 

repensar a metodologia e trabalho de grupo. 

                     

  A narrativa apontada por Manoel apresenta uma nova ressignificação e expansão 

das ações realizadas pelo Urucongo. A inserção das crianças traz uma nova forma de 

mobilização e de perpetuação do trabalho, tendo em vista o enraizamento das crianças com seu 

lugar. Investindo na formação das crianças, o grupo está construindo uma história com seu povo 

e seu chão, suas raízes e suas belezas. A foto evidencia a capacidade que o grupo tem tido de 

reinvenção e de encontros com diferentes gerações. Um grupo que se inicia com a juventude 

tem atualmente um diálogo com as meizinheiras, senhoras da comunidade, e com as crianças, 

o Uruconguinho. Importante destacar também a fala de Manoel Leandro, no que diz respeito à 

relação com a natureza. A comunidade do Chico Gomes se situa em uma área geográfica 

estratégica ao sopé da serra do Araripe, e oferece uma paisagem ambiental rica e agradável. 
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                   Em 2016, o grupo ganha, em parceria com a Associação Cristã de Base- ACB, a 

cozinha comunitária. Para os jovens, essa é uma ação que ainda não conseguiram realizar de 

forma mais efetiva, ou seja, ainda não conseguiram realizar um trabalho mais objetivo com a 

cozinha comunitária. Ação que necessita ser avaliada e retomada pelo grupo. A foto seguinte 

mostra um momento de formação realizado no barraco improvisado. 

 

          Figura 38 - Encontro de Jovens - momento de formação. 

 
                                                         

Fonte:elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 

 

                   A ideia, segundo os/as jovens, é construir neste local um barracão para realizar as 

tarefas não só do grupo, mas também da comunidade em geral. Enquanto este sonho não se 

realiza, vão reinventado outras formas de organização. As formações acontecem de acordo com 

as necessidades do Grupo, não existe atualmente um calendário fixo de formação mensal. No 

que se refere à participação, geralmente se destina ao público idealizado por eles. Por exemplo, 

se as meizinheiras precisam de uma formação, eles/as buscam parcerias que venham atender 

esta necessidade, se for com jovens, ou com criança da mesma forma. Ressaltamos que não há 

um recurso específico para formação, eles/ as buscam parcerias ou fazem bingos, rifas, bazar 

para angariar fundos para a realização dos projetos e formações idealizadas. É neste espaço 

onde estão sendo realizados os projetos do Grupo. 

                     Para que as atividades não deixem de ser realizadas, eles/as reinventam formas de 

caminhar: além do barraco de palha, na foto anterior, eles/as se articulam com as pessoas 

voluntárias da comunidade que os ajudam no acolhimento às pessoas em suas residências para 
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realizar as tarefas. As meizinheiras têm sido grandes parceiras neste processo. A foto 39 mostra 

uma atividade realizada em 2014, com o encontro de juventudes. A meizinheira Maria da Penha 

recebe o grupo na sua casa para um momento intitulado Café com Poesia (Figura 39). Vejamos: 

 

Figura 39 - Café com poesia realizada na casa da meizinheira Maria da Penha. 

 

                                          Fonte: elaborada pela autora. Arquivo do Urucongo de Artes. 

  

                  A foto mostra uma atividade cultural realizada nas casas da comunidade, mas, 

evidencia também os modelos de casas presentes neste local. A nosso ver os modelos se 

assemelham às senzalas, herdados das influências colonizadoras e reproduzidas ainda no século 

XXI. Ressaltamos que os moradores não podem melhorar a estrutura das casas, “por não serem 

suas”, segundo os “patrões”, e quando isso ocorre, são retaliados pelos ditos. Contudo, 

destacamos que Maria da Penha, atualmente com quase setenta anos, reside neste lugar desde 

os tempos de sua avó. E como dizer que a casa não é sua? São tensões estabelecidas 

historicamente e dadas por muitos como uma situação natural e imutável. 

                  Diante de tantos desafios, consideramos relevante o poema de Manoel Leandro 

intulado Quando a Terra for minha. Apreciemos: 
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                  O poema Quando a terra for minha é prenhe de expressão de sentidos, e dialoga 

com as tensões e desejos vividos pelos/as e moradores e moradoras da comunidade do Chico 

Gomes, e com os sonhos apontados no trabalho juvenil. 

                  Em 2017, apontam como importante para a história do grupo os momentos 

vivenciados nesta pesquisa, sobretudo no processo de biografização desenvolvido nos Círculos 

Investigativos Dialógicos. Para eles/as, foram momentos inspiradores para revisitar a 

caminhada e avaliar os passos do grupo com seus avanços e retrocessos durante a caminhada. 

Estes momentos potencializaram a concretização de um desejo já manifestado pelo grupo para 

parar, avaliar e planejar a caminhada61. Ainda como marco, apontam o próprio encontro de 

planejamento com as respectivas atividades. 

                  Observando a caminhada do Urucongo trazida pelas narrativas dos seus fundadores, 

vamos perceber que os anos de 2008 a 2014, eles/as viveram um período de muito êxito e de 

consolidação enquanto Urucongo. Ressaltam que nos últimos anos houve momentos mais 

                                                 
61 O encontro de planejamento e avaliação ocorreu no dia 15 e 16 de julho de 2017, em uma chácara nas Guaribas, 

distrito do Crato. O grupo permaneceu os dois dias avaliando e traçando metas para os momentos seguintes. 

Estivemos participando enquanto pesquisadora e esse encontro gerou importantes notas no Diário de itinerância. 

Quando a terra for minha 

 

Quando a terra for minha 

Eu plantarei poesia, 

Contemplarei o luar. 

Quando a terra for minha 

Caminharei descalço, 

Escoltarei os pássaros 

E o som que o vento faz. 

Quando a terra for minha 

Ensinarei ao meu filho 

Como plantar o milho 

Para colher a canção. 

Quando a terra for minha 

Me farei também criança, 

Ciranda da esperança 

Eu rodarei a dançar. 

Semearei no meu chão 

Semente de educação 

Para que nenhum patrão 

Possa ser dono da terra. 

Quando a terra for minha 

Será o mesmo dia 

Que a terra será nossa. 
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lentos nas ações, mas revelam estar no momento de retomar com mais força o trabalho que 

vinham realizando. 

                  Umas das questões que observamos neste processo de pesquisa foi a falta de registro 

das atividades. Esse grupo realiza muitas ações, porém, ainda são poucos os registros das 

mesmas, tais como: atas dos encontros e relatórios das atividades realizadas. São poucos os 

registros de uma história tão inspiradora. O que existe são pequenos jornais ou documentários 

feitos por pessoas externas. No entanto, há um número bem significativo de registros 

fotográficos. 

                  Acreditamos ser esse um capítulo essencial desta tese, onde os/as próprios jovens 

constroem a história de um projeto fundado por eles/as. Ao tecer suas histórias, não trazem 

apenas a biografia de uma experiência de sujeito individual, mas apresentam a biografia de um 

projeto criado e vivenciado por jovens rurais. Refletindo sobre a caminhada e ressignificando 

seus fazeres no grupo percebendo os sentidos de suas ações. Repensar uma história é reconstruir 

a travessia, é se perder e se encontrar em outras margens do rio. 

                 Notamos que ao narrar a história do Grupo Urucongo, os/as jovens viveram em sua 

trajetória vários momentos de tensões, tiveram momentos de glórias e momentos de crise. Os 

momentos de tensões os/as fizeram se perceber para além da primeira margem. Eis um desafio 

permanente no Urucongo.  Para Manoel Leandro: 

 

O objetivo central das tarefas do Urucongo é lutar pela garantia da qualidade de vida e aí essa 

questão da qualidade de vida tem vários conceitos. Viver bem. Tem outro conceito que é a vida 

sem males, é um conceito mais indígena, as transformações dos espaços e os impactos que elas 

causarão daqui a sete gerações, todas as ações que eles iam fazer pensavam nisso que a 

questão da vida sem males. Eu acho que o que a gente faz, está muito ligado a isso. Que é viver 

bem, o que que a gente precisa para viver bem? O que que a gente precisa construir para 

colher uma sociedade sem males? 

 

                 Para finalizar esse diálogo sobre a construção histórica do Urucongo, vamos 

retomar uma fala de Manoel Leandro ao afirmar: “O Urucongo pode ser simbolicamente 

representado por uma Mandala. No centro da Mandala fica o que a sustenta. Na nossa 

Mandala, o centro é a arte a cultura. Essa Mandala agrega diversos anéis”. Neste sentido, 

além de fortalecer a luta comunitária, é uma forma que encontram de revitalizar a cultura 

popular. Atualmente, o grupo de jovens rurais, nascido a partir de uma quadrilha junina, ganhou 

visibilidade na região, e é reconhecido por sua postura artística e política. São convidados para 

diversas atividades culturais na cidade e adjacências.  Em nosso entendimento, o grupo se 
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afirma como sujeito histórico, pertencente a um segmento social diverso e contraditório, ao 

mesmo tempo oprimidos, mas produtores de cultura e de intensa participação política. Araújo 

(2017. p, 111) afirma: 

 

                                      O Urucongo é um grupo de arte, dança, música que atua na comunidade com 

pretensões firmes, incidindo diretamente nas marcas geradas historicamente pelo 

agenciamento de poder escravocrata-coronelista, provocando saltos nos processos de 

subjetivação, criando novos universos de referência, produzindo novas 

territorialidades, modificando a configuração territorial, criando ritornelos... além do 

enfrentamento ao processo de modernização que implementou uma destruição das 

manifestações culturais da comunidade, modificando costumes, hábitos.  

 

                          Em suas reflexões sobre o Urucongo, Araújo (2017, p.111) caracteriza o grupo 

como uma máquina de guerra: “[...] o grupo de Artes Urucongo ocupa-se de maquinações de 

criação, desviando-se de práticas destrutivas e apenas enfrentando os agenciamentos de poder 

de modo indireto, evitando choques, conflitos, recuando sob risco”. O Urucongo canta, grita 

e traz no som dos tambores as vozes dos/as guerreiros/as silenciados/as de muitas gerações.                         

Para Peinha, moradora local e meisinheira, o Grupo Urucongo trouxe vida para comunidade, 

modificou a rotina, trazendo sonhos e esperança.  Nobre (2015) afirma que o Urucongo é uma 

revolução silenciosa. 

                          Lancemos nosso olhar para o capítulo seguinte, onde apresentamos uma discussão 

teórica acerca da categoria juventudes, juventudes rurais e empoderamento. 
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 5 JUVENTUDES E JUVENTUDES RURAIS: EMPODERAMENTO E PRÁXIS 

POLÍTICA 

 
“Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera e enfrenta o leão 

Eu vou a luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e constrói 

Amanhã desejada.” (GONZAGUINHA, 1980). 

 

Discorrer acerca da categoria juventude nos parece uma tarefa complexa e 

inconclusa pela própria multiplicidade do termo, e pela fluidez das juventudes que não nos 

permite enquadrá-las em determinado modelo, seja ele social, histórico, político ou cultural, de 

classe, gênero, etnia e tantos outros enquadramentos. Considerando a inconclusão e a 

complexidade que o termo sugere, desenvolvemos neste capítulo uma reflexão a partir de 

estudiosos da temática ao mesmo tempo em que trazemos as narrativas dos/as colaboradores da 

pesquisa. Assim, fazemos um diálogo entre a teoria e a empiria a nos conduzir por uma cena 

compreensiva. 

 

5.1 Elaborações teóricas sobre juventudes 

 

As elaborações teóricas de Flitner (1968) revelam que o interesse pelos estudos 

sobre juventude data do século XVIII. São os estudos desse autor que nos ajudam a pensar sobre 

o início da tematização dos estudos sobre jovens. Suas preocupações se centraram nas áreas 

filosófica, biológica, psicológica e seus interesses se voltaram mais para o comportamento 

humano, englobando as fases da infância e juventude. A preocupação com estes segmentos se 

pauta em prepará-las para serem inseridas num contexto social determinado pelos adultos. A 

garantia de uma educação da mente “vazia” permitia que o sujeito não fugisse às regras de 

condutas determinadas socialmente.  Sales (2006, p. 119) revela que “as investigações sobre 

Juventude foram subsequentes às da infância, tanto no que se refere aos estudos dos jovens 

urbanos como dos jovens campesinos”. 

Analisando a literatura que trata da temática, percebemos a partir das elaborações 

de Sales (2006, p. 126) que a imagem do jovem nos séculos XIX e início do século XX está 

relacionada à força. Segundo a autora, esta imagem foi constituída a partir de papeis atribuídos 

por outrem. 
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O século XX apresenta uma concepção de juventude alicerçada no critério etário, 

alimentado por um discurso fatalista, que apresenta o/a jovem como “problema social”.  O 

estudo de Flitner (1968) aponta que para ajustar os/as jovens à conduta social, exigia-se o 

afastamento das ruas e, consequentemente, da violência. Estes precisavam de escolarização para 

escaparem do mundo da “delinquência juvenil”. 

Duas questões chamam a atenção nos estudos do autor: a primeira delas incide na 

preocupação de enquadrar as juventudes a um determinado modelo estabelecido, ou seja, os/as 

jovens eram um problema para sociedade; a segunda questão é observar que mesmo sendo um 

estudo dentro de bases sociológicas, é notório que a análise dada ao grupo se apresenta de forma 

homogênea e coesa. Será que todos/as os/as jovens poderiam ser problemas sociais? É neste 

sentido, que corroboramos com Sales (2006) quando lembra que mesmo em um grupo 

aparentemente coeso, há diversidade, e isso precisa ser considerado em todo e qualquer estudo 

que trate sobre juventudes. Considerando essa constatação anunciada por Sales, é que também 

preferimos o alargamento do termo, e falaremos em juventudes e não juventude62, por 

considerar sua pluralidade, mesmo na aparente singularidade.  

Abramo (1997) traz importantes contribuições, no sentido de nos fazer 

compreender como é que o/a jovem tem sido tematizado, seja pela mídia, seja pelos estudos 

que tratam da categoria. A autora revela que os/as jovens são muitas vezes colocados/as em 

cena pela mídia ou como consumidores ou como “problemas sociais”. Considera ainda escasso 

os estudos acadêmicos que tratam as experiências exitosas dos/as jovens e que os/as colocam 

em cena para falar de “suas percepções, formas de sociabilidade e atuação” (ABRAMO, 1997, 

p, 25). 

Com base nos estudos da autora, podemos observar um panorama de como as 

juventudes vêm sendo tematizadas em diferentes décadas e como estas têm sido depositárias de 

medo no decorrer da história. Sobre tal evento, aponta: “Nos anos 50, o problema social da 

juventude era a predisposição generalizada para a transgressão e delinquência, quase que 

inerente à condição juvenil, corporificadas na figura dos ‘rebeldes sem causa” (ABRAMO, 

1997, p. 30).  

              Os estudos de Matza (1968, p. 83) assinalam que “durante a década de cinquenta, 

um declínio da juventude deu origem ao sentimento de que uma idade de conformismo nos 

tinha alcançado”. Essa discussão leva a compreender a juventude como uma fase turbulenta, 

                                                 
62 Conservaremos as citações que trazem o termo juventude no singular. 
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merecedora de cuidado, daí percebermos que o fato de não se sentir segura para enfrentar a 

nova fase da vida, impõe os cuidados de adultos para guiar os caminhos e tirar dos possíveis 

desvios. Ou seja, há uma exigência que esses/as jovens sejam “conduzidos”, conforme aponta 

Abramo (1997, p. 30): 

 

 [...] O consolo se produz a partir da conclusão de que a maior parte dos jovens, se 

bem conduzidos, acaba depois de alguns percalços, integrando-se de forma sadia e 

normal à sociedade; o problema volta a ficar circunscrito, assim, à delimitação dos 

grupos ou setores juvenis estruturalmente anômalos, para os quais se destinam 

medidas específicas. 

 

 

               Seguindo esta linha de raciocínio, entendemos que para cada etapa das juventudes 

existia uma maneira específica de ser e estar no mundo, não podendo, portanto, ser desviada ou 

desequilibrada, daí o papel do adulto na “condução” para livrar o jovem do possível desvio que, 

em tese, seria uma tedência juvenil. Sendo essa, portanto, uma percepção linear sobre as 

juventudes, decorrente de uma concepção funcionalista. 

             A década de 1960 se constitui num período de efervescência no Brasil. 

Acontecimentos históricos importantes se deram naquele momento e uma agitação tomou conta 

dos movimentos sociais. Essa realidade não passa despercebida pelos/as jovens engajados nos 

movimentos políticos e culturais. Estes ganham certa visibilidade, pois caminhavam em direção 

contrária aos modelos autoritaristas e repressivos impostos pela sociedade.  

              A participação das juventudes passa a incomodar e é vista pelos “adultos” como um 

grupo ameaçador da ordem social. As juventudes ficam, portanto, caracterizadas nas décadas 

1960 e 1970 como uma “geração de jovens ameaçando a ordem social, nos planos políticos, 

cultural e moral, por uma atitude de crítica à ordem estabelecida e não pelo desencadear de atos 

concretos em busca de transformação” (ABRAMO, 1997, p. 30).  

              Consideramos ser este um momento positivo para as ações do público jovem, tendo 

em vista a concreticidade das transformações decorrentes da luta juvenil. Mesmo diante deste 

fato concreto, o/a jovem ainda é colocado como sinônimo de descrédito.  Abramo na obra citada 

assevera: 

 
 os jovens apareciam mais como uma fonte de energia utópica do que propriamente 

alguém capaz de levar a cabo efetivamente tal transformação [...]. De qualquer forma 

os/as jovens eram vistos/as como ameaçadores/as da ordem incapaz de efetivamente 

desenvolver transformações sérias na sociedade (p.31). 
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Na década de 1980, a imagem das juventudes “vai aparecer como patológica porque 

oposta à da geração dos anos 1960: individualista, consumista, conservadora e indiferente aos 

assuntos públicos, apática” (ABRAMO, 1997, p. 31). Neste sentido, as juventudes aparecem 

como problemas sendo considerada incapaz de “corrigir as tendências negativas do sistema”. 

O medo aqui é referente ao fim da História, uma vez que os/as jovens são considerados/as 

apáticos, portanto, sem capacidade para transformar a realidade. 

Nos Anos 1990, há uma maior visibilidade do/a jovem, mas de acordo com Abramo, 

a presença das figuras juvenis surge da preocupação com a ordem. Há uma concentração nos 

discursos da criminalização, de drogas e violência. Neste caso, ou são pensados como vítimas 

ou são responsáveis pela dissolução social. Além disso, não superamos a ideia de associar a 

figura do/a jovem a situações de medo, risco ou desordem. Assim, estes/as “nunca podem ser 

vistos, ouvidos e entendidos como sujeitos que apresentam suas próprias questões, para além 

dos medos e esperanças dos outros” (ABRAMO, 1997, p. 32). Para a autora, a presença dos /as 

jovens continua sendo semi-invisível, pois, mesmo quando há crescente visibilidade 

principalmente na mídia, o/a jovem é pensado como objeto de alguém, e dificilmente é colocado 

como sujeito de suas próprias ações. 

No contexto atual, o panorama não tem sido tão diferente. O discurso político põe 

o/a jovem como ameaçador da ordem social. Este debate está presente nas imagens 

reproduzidas cotidianamente pela mídia. Infelizmente, o/a jovem entra em cena para ser 

mostrado como delinquente, violento, drogado, portanto, ameaçador/a da ordem. São 

estampados/as nos jornais como os principais responsáveis pela desordem social. 

  Embora não seja nosso objetivo analisar a problemática da violência contra as 

juventudes, não poderíamos deixar de apontar algumas questões tão presente no atual contexto 

brasileiro, uma vez que Silva e Silva (2011) apontam que mais de 70% da população carcerária 

é constituída por jovens. Nesta linha de raciocínio, vamos perceber o crescente debate acerca 

da problemática da maioridade nas redes sociais e nos discursos políticos, sendo as juventudes 

mais uma vez responsabilizadas pela violência e desordem social.  Achamos interessante, o 

debate de Silva e Silva (2011) quanto apontam que para falar de juventudes, precisamos saber 

de quais juventudes estamos falando. Muitos jovens são vítimas de um sistema excludente, e 

nem sequer têm o direito de viver de fato a sua juventude.   

Pensar nas juventudes como responsáveis pela violência seria mais um equívoco se 

considerarmos os dados de pesquisa sobre violência divulgada no Atlas da violência 2017, 

aponta que a população negra, jovem e de baixa renda, continua sendo o maior índice de 
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homicídios no país. Tendo em vista o estudo, destaca-se “o assassinato de jovens do sexo 

masculino entre 15 e 29 anos corresponde a 47,85% do total de óbitos registrados no período 

estudado63”   O estudo revela que houve uma evolução de homicídio no Brasil de 48 para 60 

mil, entre 2007 e 2015. Silva e Silva (2011, p. 665) afirmam que: “A escassez de oportunidades 

de acesso a espaços e produções culturais leva os jovens despenderem seu tempo ocioso em 

atividades inadequadas e perigosas”.  

                 Essa realidade tem mostrado uma naturalização da violência e a não identificação de 

uma grande parte da sociedade com a maior parcela da população. Muitas vezes a sociedade 

não se identifica com aqueles que mais sofrem com esse tipo de assassinato. Este fato exige um 

olhar atento do poder público. Neste sentido, observando os dados apontados sobre violência 

no país, vamos constatar que os/as jovens têm sido mais vítimas do que vilões.  Carrano (2003, 

129) também reforça que os/as jovens aparecem “predominantemente como uma questão de 

desvio social”. Os estudos de Silva e Silva (2011) que tratam das Políticas Públicas para 

Juventude, trazem uma análise da gênese dessas políticas para juventudes no Brasil, e mostram 

que muitas vezes a preocupação da política social se concentra mais no saneamento da ordem 

social, ou seja, garantir a ordem, do que mesmo com o atendimento ao direito e as necessidade 

deste público. 

De acordo com as autoras, “o reconhecimento da necessidade de políticas públicas 

de caráter geracional para a juventude, tendo como diretriz a concepção de adolescentes e 

jovens como sujeitos de direitos, é recente”. Elas continuam afirmando: 

 
No Brasil, o reconhecimento da criança e do adolescente como prioridade nacional 

foi uma conquista dos movimentos sociais iniciados a partir dos anos de 1980, que 

culminaram com a realização, em 1985, do “Encontro Nacional de Grupos de 

Trabalhos Alternativos e a Criação do Movimento Meninos e Meninas de Rua” 

(Lopes; Silva; Malfitano, 2006). Finalmente, em 1988, a Constituição Federal incluiu 

no, Art.227, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos (p. 666). 

 

Neste quadro de negatividade e negação do protagonismo, os/as jovens são vistos 

como “sujeitos incompletos, em suma, ou incapazes de se tornarem sujeito no sentido pleno da 

palavra” (ABRAMO, 1997, p. 34). Muitas vezes as ações desenvolvidas por jovens são 

consideradas como inconsequentes ou ameaçadoras da ordem social.  Perpetua-se, assim, a 

visão polarizada: vitimização ou heteronomia, ambas negadoras da condição dos/as como 

sujeitos de direitos. 

                                                 
63 Fonte: Carta Capital (2017).  O Comité Cearense pela prevenção de homicídios da violência aponta que em 2017 

foram 981 adolescentes assassinados no Ceará (CCPHA, 2017). 
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Gottlieb e Reeves (1968) defendem que a preparação dos/as jovens é uma tarefa a 

ser realizada por todas as nações. Isso nos leva a compreender que o/a jovem é pensado como 

sujeito de alguém que os prepara para um futuro distante. Isso a nosso ver invisibiliza as 

elaborações positivas desenvolvidas por estes/as grupos no presente, e a capacidade de serem 

vistos/as como atores sociais. 

No Crato, lócus desta investigação, os discursos sobre os/as jovens não são tão 

diferentes dos disseminados na mídia e na história. Os/as jovens são vistos/as como sujeitos 

depositários de medo, ou pessoas que precisam ser conduzidos/as para um futuro distante. 

Estes/as vivem em vulnerabilidade e ainda é possível perceber um número crescente de 

extermínio deste público. Em relação às condições de trabalho, existe certa fragilidade neste 

setor, o que os/as leva a sair em busca para os grandes centros, principalmente os/as jovens de 

camada popular. Muitas vezes os/as jovens são expulsos/as do meio rural por falta de 

oportunidades e se submetem aos mais cruéis tipos de violência físicas e /ou simbólicas. 

Percebemos também que, além da falta de oportunidades de trabalho, há falta de 

oportunidades de lazer, educação e saúde. Neste contexto, é que alguns grupos se organizam 

como alternativa de luta, mostrando sua força criativa e reagindo às concepções menorísticas, 

ainda hegemônicas na sociedade. Dentre estes grupos de jovens podemos citar dois grupos 

rurais que ganham destaque na região: além do Grupo Urucongo, focado nesta pesquisa, 

destacamos os/as jovens do Assentamento Dez de Abril. Sobre grupos urbanos ganham destaque 

o Coletivos Camaradas que funciona na comunidade do gesso e o Grupo de Rap, da 

comunidade do Alto da Penha. Embora exista o Estatuto da Juventude e a coordenadoria de 

juventude na cidade, percebe-se que as ações destinadas aos jovens permanecem no papel.  

Registramos aqui que mesmo desenvolvendo ações significativas estes/as jovens ainda são 

vistos por muitos, como aqueles/as impulsionados pela rebeldia e desordem.  

O nosso trabalho caminha na contramão deste debate, e coloca em pauta uma 

reflexão que apresenta um grupo de jovens caminhando para além dos discursos midiáticos de 

vitimização, ou de quem impõe medo social. Trouxemos à cena a história de jovens homens e 

mulheres com “vocação ontológica pelo ser mais” (FREIRE, 2011). Jovens sujeitos e 

protagonistas de ações transformadoras de si e do outro. 

Jovens sujeitos históricos, políticos e sociais.  Pensados não como projeção do 

futuro ou como lembranças do passado, jovens de hoje que no hoje sonham, idealizam, 

problematizam vivem e fazem a história do presente. E o que é ser jovem hoje? O que 

entendemos por juventude, de modo especial juventudes rurais? São homogêneos pelo simples 
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fato de serem rurais? Essas inquietações e a busca de compreensão do conceito nos fizeram 

dialogar com os/as jovens aqui em debate. Entendemos que seria válido trazer não só o debate 

de autores/as consagrados/as na temática, mas importante também apresentar o pensamento de 

quem nesta pesquisa se faz autor. Neste sentido, as falas a seguir foram articuladas no sétimo 

encontro nos diálogos produzidos nos terreiros da pesquisa, em que refletimos a partir dos 

seguintes temas geradores:  o que ser jovem?   E o que é ser jovem rural? 

Iniciamos com a fala de Manoel Leandro, ao afirmar: 

 

É uma linha bem complexa para você falar, porque tem uma definição oficial, do que é ser 

jovem, e tem uma definição Cultural. [...] é importante ter uma definição oficial para trabalhar 

algumas questões específicas. Mas acho, que ser jovem, é além da questão oficial, está no modo 

de como você lida com o modo de viver. Ser jovem é você querer transformar o lugar onde você 

vive. É você enxergar o que muitas pessoas não conseguem enxergar. Ser jovem, é partir de 

algo que já existe de conhecimento e tentar aperfeiçoar, tentar transformar. Você dá um toque, 

em algo que já existe ou não.  Porque eu conheço muito jovem, que é mais velho do que quem 

é velho. 

 

                  Essas inquietações suscitam em nós o desejo de ultrapassar o debate que enquadra 

o jovem em uma corrente etária ou classista. Cumpre destacar que acreditamos, assim como 

Bourdieu (1983), que o conceito de juventude não é um dado natural, mas uma concepção 

construída socialmente. Isto nos leva a compreender que “somos sempre o novo ou velho de 

alguém” (p. 113).  Embora, a questão etária apareça em destaque nas produções que tratam essa 

temática, e ganhem corpo nos documentos oficiais, como por exemplo, no Estatuto da 

Juventude (2013), em que aponta: ser jovem, é ter de 15 a 29 anos, Castro (2009) nos convida 

a desnaturalizar essa ideia e pensar a juventude para além dos aspectos biológicos. Essa 

realidade também foi evidenciada no debate e nos diálogos construídos nos “terreiros da 

pesquisa”. Vejamos mais uma vez a perspectiva de Manoel Leandro, em continuidade à fala 

anterior:  

 

[...] para um dado oficial ele não é velho, mas no modo de se comportar ele é muito mais velho 

que a idade. Eu conheço muitas pessoas assim, então para mim, ser jovem, está muito ligado à 

questão da atitude. [...] às vezes a gente acha que ser jovem é acolher coisas de fora. Entendo 

que acolher mais coisas de fora, é negar o saber que já existe. Eu acho que não é por aí. Ser 

jovem, é aprofundar o que já existe, é transformar. Então para mim essa questão da juventude 

está muito ligada à atitude.                                       

  

              As considerações apontadas por Manoel Leandro vão ao encontro das proposições 

de Castro (2009). Corroboramos com os interlocutores teóricos, sobretudo autores do campo 

sociológico, que superam as correntes geracionais e classistas dos estudos sobre juventudes. 
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Acreditamos que atualmente houve um avanço significativo nas produções teóricas que tratam 

do público jovem. Estudos estes que não mais os reduzem a um determinado período da vida, 

como seres homogêneos e singulares, mas respeitando-os como sujeitos históricos, sociais e 

plurais. Essa ideia se evidencia na fala de Pais (2003) ao citar culturas juvenis e não cultura 

juvenil, por acreditar que o grupo é heterogêneo, e não coeso. Ainda nesta tentativa de construir 

um conceito para juventude, Manoel Leandro afirma:  

 

[...] definir um conceito de juventude em poucas palavras não é fácil. Ser jovem é encarar com 

energia nova, velhas questões. Por exemplo: na nossa comunidade a questão do acesso à terra, 

a água, a questão ambiental. Então que a gente encare com nova energia, velhas questões 

existentes na nossa comunidade. Então ser jovem é isso, encarar com energia nova com essa 

missão, a missão, de transformar o ambiente que a gente está inserida.   

 

                  Consideramos uma boniteza o conceito que Manoel Leandro apresenta, pois, além 

de trazer sua concepção acerca do que significa ser jovem, não deixa de mostrar os desafios que 

eles/as enquanto jovens rurais enfrentam em suas lutas diárias. Ao mesmo tempo em que aponta 

seu conceito de juventude, traz à tona os desafios encontrados no cotidiano dos jovens rurais, 

sendo o acesso à terra um dos maiores.  Para este, é um velho problema que necessita de novos 

enfrentamentos. Então, concorda que ser jovem ultrapassa os limites impostos por uma faixa 

etária, ajudando na reflexão da construção de um termo mais ampliado.   

               Carrano (2002) também prefere o alargamento do termo, desconstruindo a ideia 

posta oficialmente de que as juventudes necessariamente estão ligadas a uma determinada faixa 

etária. O mesmo afirma que “os grupos da juventude com os quais me relacionei não se 

constituem unicamente pela orientação etária. São muitas as possibilidades de mediação que 

podem fazer com que alguém mais velho ou mais novo participe [...] e compartilhe sentidos 

culturais” (CARRANO, 2002, p. 14).  É nesta direção que canalizamos nosso olhar:  ser jovem, 

é ser plural. Ao falar sobre o que é ser jovem, Ivonildo faz uma fala de como a sociedade vem 

colocando as juventudes apenas como uma fase da vida, para ele, muitos jovens se apropriam 

dessa ideia para justificar suas escolhas: 

 

[...] muita gente diz: “Ah juventude é fase isso passa”. Isso é ser jovem?  Não sei se é uma 

crítica em cima dessa afirmação, mas as pessoas veem a juventude como uma fase, que é 

passageira e que tem hábitos irresponsáveis, a sociedade trata muito dessa forma, a juventude. 

Tem a liberdade de cometer atos irresponsáveis porque estão nesta fase. Eu acho que isso é 

errado, mas, isso acho que é da concepção de cada um, de cada juventude, mas é como a 

sociedade impõe! O jovem em si se apodera do que jogam para ele. Para alguns isso é ser 

jovem, mas para mim não é ser jovem. Mas acredito que penso assim, porque já tenho uma 
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maturidade bem legal, de identidade com o local também. Mas para mim essa é a concepção 

de juventude imposta pela sociedade. 

 

                   A ideia colocada por Ivonildo que também foi evidenciada por Castro (2007, p. 

133): “Neste contexto o jovem é percebido como em processo de formação, de passagem de 

ciclo de vida. Ele ainda não é ator social, não tem condições ou capacidade de debater, por 

exemplo, o rumo do assentamento nas associações de pequenos produtores familiares”. No 

entanto, Ivonildo revela ter outra concepção de juventudes que não se enquadra na definição da 

sociedade, e assim se coloca: 

 

Para mim, ser jovem é totalmente o contrário do que falei. Ser jovem não é se apoderar de 

figurinhas repetidas64, se apoderar de características de jovens que está sempre ali imposto 

socialmente. Ser jovem é você ter sua liberdade, liberdade de escolher, liberdade de espírito, 

além de construir maturidade, quando ele tem maturidade se depara com essa questão da 

globalização, mas você não absorve para si. A maturidade ligada ao conhecer, mas há um elo 

que dificulta isso. Então ser jovem para mim, não é andar nos trilhos que toda mundo vai 

andar.  Uma pessoa sair fora desse quadrado, que a globalização impõe, que a mídia impõe, 

então acho ser jovem é ser diferente. Entendo o ser jovem nesta perspectiva. Se cada um tivesse 

a consciência de ter esse pensamento, seria mais tranquilo. 

 

 Contudo, Ivonildo aponta que ser jovem é ultrapassar os limites impostos 

socialmente. A ideia de Groppo (2000, p 15), também compartilhada por nós afirma que “cada 

juventude pode reinterpretar à sua maneira o que é “ser jovem”, contrastando-se não apenas à 

sua maneira, mas também em relação a outras juventudes”. Compreender as juventudes não 

significa apenas separá-las em etapas etárias, mas exige uma complexidade que ultrapassa a 

leitura biológica. “As juventudes” estão inseridas em contextos históricos, sociais, políticos e 

culturais diversos. 

Já para Kássio: 

 Ser jovem é pensar diferente, é atitude. Por exemplo: as meizinheiras, o fato delas 

acompanharem a gente, isso é uma atitude delas de alta jovialidade e elas se sentem as pessoas 

mais jovens do mundo porque é isso, o que elas aprenderam, repassam para vocês. Ser jovem 

é ter atitude.  

 

                  Debater sobre o tema, requer este entendimento. É neste sentido que percebemos a 

necessidade de ultrapassar as discussões que ao falar sobre juventudes centra seu enfoque em 

“pressupostos biológicos, sociais, ou psicológicos, produzindo análises poucos convincentes” 

(CARRANO, 2003, p.113). Destarte, pensar a categoria juventudes exige um atravessamento 

                                                 
64  Refere-se a repetição de modelos impostos socialmente pela cultura de massa, seja estilo, moda ou música. 
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de olhares que não se cristaliza em nenhum tipo de enquadramento. Desta feita, interrogamo-

nos: É possível definir conceitualmente as juventudes? Esta definição ainda se torna mais 

complexa quando se trata das juventudes rurais. É desta temática que nos ocupamos a seguir. 

 

5.2  Juventudes rurais: “ o rural existe... eu o encontrei”65 

 

Conforme vimos, nossa pesquisa focaliza os/as jovens rurais que fazem parte de um 

grupo de arte e de articulação comunitária. Estudar esses/as jovens também exige de nós o 

reconhecimento de suas peculiaridades, mas, e, principalmente, de sua inserção em um mundo 

mais amplo. São jovens que resolveram se expressar pela arte, trazendo para a vida a 

problematização das questões sociais existentes na comunidade e vivenciadas cotidianamente 

por eles/as. No que diz respeito a suas peculiaridades, vamos de encontro à questão anunciada 

por Sales (2006, p.18),  partimos da concepção que a “juventude rural” é diversa” A autora 

assevera: 

 
Ao estudar os jovens rurais, estou me referindo a uma categoria imprecisa, que 

ultrapassa critérios biológicos ou jurídicos, e esta delimitação me remete a uma 

compreensão sobre a concepção de idade e seus significados. Considero necessário 

ressaltar que, no rural, a noção de idade tem especificidades diferenciadas das 

sociedades urbanas. Minhas considerações não significam uma universalização, 

mesmo porque parto da afirmação que a ―juventude rural é diversa. A aparente 

homogeneidade identificada pelo trabalho na agricultura familiar possui variações 

regionais, climáticas, culturais e familiares.  

                     

                   Sales (2006) traz importantes reflexões para compreendermos as juventudes rurais 

em sua complexidade, e não limitar a sua relação com o campo. E, em se tratando de jovens 

rurais, não podemos pensar ingenuamente, que estes/as apresentem características tão distintas 

dos/as jovens urbanos. Se considerarmos essa lógica, estaremos reduzindo-os a um espaço, a 

parte do mundo, e desconsideraríamos a sociedade globalizada na qual estão inseridos/as, e o 

crescente estreitamento da zona rural em detrimento da expansão da zona urbana. Essa ideia 

nos faz refletir: Que códigos ou símbolos podem ser atribuídos aos jovens rurais? Existem 

códigos que distinguem os/as jovens rurais dos/as jovens urbanos? Que imagem nos vem 

quando pensamos em jovens rurais? E como estes aparecem nas pesquisas e estudos que tratam 

sobre o/a jovem? Notamos que ainda há conceitos e preconceitos equivocados quando o assunto 

é jovem rural.  A narrativa de Ana Cristina nos possibilita dialogar com tais questões, ao falar 

sobre jovens rurais ela revela que: 

                                                 
65 Termo de Bernard Kayser. La Renascimento do Rurale. ARMARD COLIN ED’TEUR, PARIS, 1990. 
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Eu não me limito à questão da divisão, jovens rurais e urbanos. Mas, existem falas que querem 

diminuir sim, o jovem do campo. Já escutei fala assim: “você está com esse comportamento, 

parece jovem do campo, jovem do sítio, parece que é do sítio”.   Tinha uma colega, que falava 

que os amigos delas diziam que queriam casar com as meninas do sítio, porque elas iam ficar 

cozinhando e lavando para eles. Vez por outra eu ouvia coisas desse tipo e ficava calada e 

depois... acredito que essa participação no Urucongo, te dá essa condição de você se perceber 

diferente, se valorizar. Não só se perceber, mas, de se colocar diante dessas questões, tomar 

posições. Eu já tive professores na Universidade recentemente no primeiro semestre, que disse 

isso também. “Ah, porque esse povo do sítio se for viajar para fora para fazer um intercâmbio, 

sua mãe nem vai deixar não é Cristina?” Ai, neste caso, falei para ela que a gente viajava sim, 

e que eu tinha orgulho de estar no sítio, que eu fazia questão de estar no sítio. Inclusive era 

uma das lutas minhas para permanecer no sítio. E que eu poderia sim, viajar para conhecer, 

porque o fato de estar no sítio não significa dizer que eu tenha que ficar apenas nesse espaço, 

que eu não posso conhecer outras culturas, mas é para voltar.  Então, ela mudou totalmente o 

discurso. Então você vê sim, coisas desse tipo. Já escutei: “você tem que estudar para não 

trabalhar na roça”! Essas coisas assim, esses comentários desagradáveis. E eu me incomodo 

muito, quando escuto. Mas hoje me posiciono. O Urucongo também, me deu essa condição. 

 

                  A análise que fazemos desta narrativa é que ainda existe uma certa limitação, no 

sentido de compreender a juventude em sua pluralidade, pluralidade inclusive de 

conhecimentos, sonhos e perspectivas, ou seja, de compreender o seu lugar no campo, e sua 

identidade com este. Há sim um estereótipo em relação aos jovens rurais, um falseamento da 

realidade, um desejo de homogeneização. Muitas vezes, é como se os sonhos dos jovens do 

campo fossem apenas sair do campo, e seu ideal de vida fosse a cidade. Sales (2006, p 136) 

assevera que “dizer que a juventude rural tem como sonho viver na cidade é simplificar uma 

realidade complexa, e merece um tratamento cuidadoso”. Os/as jovens desta pesquisa entendem 

a importância do campo como lugar de viver, contudo, reconhecem as limitações impostas as 

áreas rurais. Castro (2012, p. 439) chama atenção para o fato de que “a imagem de um jovem 

desinteressado pelo campo contribui para a invisibilidade da categoria como formadora de 

identidades sociais e, portanto, de demandas sociais”.   

                  Edilânia, ao colaborar com essa pesquisa, faz uma narrativa de repúdio a uma 

repórter do Globo Rural ao relatar que a cidade era o ideal de vida para a juventude. Eis o relato:   

Domingo passou uma reportagem no Globo rural, e me chamou a atenção. Eu fiquei indignada 

com a fala da repórter. Tinha uma família que morava no sítio, tipo uma fazenda, e teve um 

período que estava com muita dificuldade. A menina foi estudar fora a repórter falou como se 

fosse uma conquista da menina ter saído do sítio para fazer faculdade fora. Então achei triste 

a maneira como ela conduziu a reportagem, é como se a cidade fosse tudo, e o campo não 

significasse nada. É como se ela tivesse conseguido uma conquista muito grande pelo fato de 

ter saído da terra dela para ir para outro lugar. Foi o fim aquela reportagem! 
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                   Edilânia percebe a fala da repórter como uma atitude tendenciosa a expressar a 

diminuição do valor do campo em detrimento da “grandeza” urbana.  Os/as jovens desta 

pesquisa apontam que existem belezas e possibilidades nos dois lugares e o que falta na 

realidade são investimentos, políticas públicas para que de fato o/a jovem possa investir, ou 

escolher onde quer permanecer. Ivonildo revela: nós jovens rurais temos uma percepção de 

identidade mesmo com esse local. Assim como Sales (2006), percebemos que os/as jovens que 

estão inseridos nos movimentos sociais, nos grupos de coletivos, grupos políticos, são os que 

mais expressam sua identidade com o campo. Ana Cristina caminha na mesma linha de 

raciocínio de Edilânia, e assim se coloca: 

O ideal seria que existisse uma política que fizesse a gente permanecer no campo, mas, também 

não pelo fato de eu ser do sítio, que isso seja determinante para trabalhar na roça. É 

interessante, que o jovem da zona rural, tenha condições de permanecer ou fazer outra escolha, 

que seja realmente uma opção. Eu faço outra coisa porque não tem na comunidade, ou vou 

para roça, porque tenho que ficar lá, só porque nasci lá? Então, assim, que o jovem possa ser 

o que ele quiser, entendeu? Não necessariamente que eu tenha que me afastar. Que o que eu 

escolher ser, possa também contribuir com a minha comunidade, porque a gente não precisa 

só trabalhar na roça, e que essa opção seja de fato uma opção. Que não seja algo determinante, 

tipo eu tenho que sair sem querer sair, ou que eu tenha que ficar para trabalhar na roça, morrer 

trabalhando em condições precarizadas na roça. Então, o meu entendimento é que eu possa 

ser o que eu quiser, e, que eu tenha condições para isso, para ser o que eu quiser ser. Porque 

muitas vezes esse lugar geográfico, ele impede de estudar e tal. E tenho que ser aquilo em uma 

condição sub-humana. Então, que o jovem do campo possa trabalhar lá e viver com dignidade 

ou que ele possa ir também, para que possa fazer outras coisas, para também viver com 

dignidade. E é uma questão que é bem mais difícil para o pessoal do campo, porque quem já 

está na cidade, é mais perto para estudar. Hoje um retrocesso, porque antes tinha transporte 

manhã, tarde e noite. Hoje no Chico Gomes, só tem pela manhã e até na Vila Lobo, a noite já 

não tem. Então temos que depender de carona, ou ver outra forma. Então vejo que tivemos 

alguns avanços, mas também muitos retrocessos.  

 

                  A narrativa de Ana Cristina convida à reflexão sobre a invisibilidade dos/as jovens 

rurais e a falta de políticas públicas para esse público, para que de fato possam fazer suas 

escolhas em condições favoráveis. Pais (2004, p.64) revela que nem sempre as políticas de 

juventude reconhecem os espaços onde eles estão inseridos, pois “[...] algumas políticas de 

juventude são planejadas desvalorizando os contextos reais de sua aplicação (a terra que elas 

não pisam‖), onde o trajectivo ganha relevância‖”. Essa fala nos convida a refletir sobre como e 

para que chegam as políticas públicas para os/as jovens camponeses. Será que elas conhecem e 

reconhecem seus espaços, necessidades e fragilidades? Conhecem e comtemplam suas lutas e 

resitências? Possibilitam sua permanência no campo? Contudo, vale salientar que “ficar ou 

“sair” do meio rural envolve múltiplas questões, onde a categoria jovem é construída, e seus 
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significados, disputados” (CASTRO, 2009, p. 182). Dentro desse quadro, Ana Cristina 

assevera: 

 

[...] E assim, nessa questão de você não ter muitas alternativas de políticas públicas para o 

desenvolvimento do jovem no campo. Existem possibilidades, de você trabalhar, existe essa 

fala: o jovem é muito imediatista, mas existem as necessidades imediatas, a gente precisa comer 

agora, a gente precisa vestir agora, a gente precisa comprar a apostila do nosso curso agora. 

Então a gente precisa trabalhar agora, precisa ganhar dinheiro agora. 

 

                  A análise que fazemos é que os/as jovens são capturados pelo desejo de uma vida 

urbana por não existir uma condição digna de permanecer no campo. Entre o desejo e os sonhos 

reais de permanecer no campo, existe uma vida objetiva, necessidades objetivas da vida que se 

apresentam cotidianamente, e que necessitam ser resolvidas. Então, se existe uma oportunidade 

de trabalho o/a jovem vai ser capturado, pois as necessidades são reais, como apontou Ana 

Cristina. Isso não quer dizer que o jovem seja imediatista, isso quer dizer que existe uma 

necessidade objetiva atual que precisa ser solucionada. Sales (2006) também aponta que uma 

das motivações que impulsionam a saída dos jovens do campo é a falta de trabalho. Kayser 

(1990) revela que as difuculdades que encontram o mundo rural exige ações determinadas dos 

poderes públicos que possa efetivamente contribuir para o processo de desenvolvimento. 

                  Ancoradas nas leituras sociológicas sobre a categoria juventude, não só no Brasil, 

mas em outros países, podemos perceber como as juventudes rurais têm sido invisibilizadas no 

decorrer da história. Brito (1968) chama a atenção para o fato de que “das juventudes 

esquecidas, a juventude rural foi com certeza, a menos estudada” (1968, p. 11). Acreditamos 

que não só na questão do estudo, mas também de políticas públicas voltadas para essa 

juventude. Percebemos que essa ausência é uma construção social. Pudemos observar essa 

realidade desde a sociedade medieval. Pastoreau (1996, p. 248) evidencia a ideia de que os 

jovens rurais figuram entre os excluídos da sociedade medieval: 

 
[...] a imagem opera sua própria seleção. Alguns jovens ou grupo de jovens jamais 

aparecem nela; outros, raramente. Entre eles, os jovens do mundo rural, que, como a 

classe a classe camponesa em seu conjunto, figuram entre os grandes excluídos da 

iconografia medieval. É verdade que não estão totalmente ausentes- nós os 

encontramos nos calendários, nas cenas que associam os meses e as atividades 

agrícolas [...] 

 

                

  A contribuição dos estudos de Pastoureau conduz à seguinte reflexão: o silêncio das 

imagens dos/as jovens rurais seria uma posição neutra?  Contudo, o próprio autor assevera que 

“essas lacunas da iconografia são em si mesmas documentos de história. As seleções operadas 
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pela imagem não são neutras nem anedóticas. São ideológicas e militantes, e devem ser 

estudadas como tais” (1996, p. 248). Analisando a questão da ausência da juventude rural, 

apontamos a seguinte inquietação: o que mudou na sociedade atual? Quais têm sido as imagens 

tecidas dos/as jovens rurais nos estudos sobre juventude? Que lugar ocupa essa juventude no 

debate social? A visão que se tem do jovem do campo é muito limitada. Essa realidade foi 

evidenciada nas falas dos participantes dessa pesquisa, conforme visto nas falas de Ana Cristina 

e Edilânia. Diante desta realidade, nota-se que para os jovens desta pesquisa não é ruim morar 

no campo, ruim são as condições precarizadas, a falta de oportunidade. Esta mesma realidade 

foi apontada nas pesquisas de Sales (2006) com jovens rurais. 

              Buscando responder tais inquietações postas no parágrafo anterior, mergulhamos 

nos estudos de Sposito (2009). Esta acrescenta que os/as jovens urbanos ainda permanecem no 

foco dos estudos sobre juventude no Brasil. Pondo-os em evidência como se fossem de fato o 

modelo ideal e social do/a jovem hoje. Castro (2015), por sua vez, vem clarear este debate, e 

revela que embora considere que houve um aumento significativo nos estudos referentes aos/as 

jovens rurais, muitos pesquisadores permanecem na discussão social da migração destes/as. 

Para a autora, existe uma diversidade de realidades desta juventude, portanto, digna de ser 

explorada.  Para Castro (2012), a construção dessa categoria ainda está inserida num contexto 

de disputas acadêmicas, políticas e sociais. No que se refere aos benefícios para os/as jovens 

do campo, percebemos as limitações não apenas do debate acadêmico, mas também do debate 

político. Ivonildo revela: “Na casa do povo66 eles, pensam as leis, eles mesmo votam..., é muito 

difícil pensar projetos que favoreçam o jovem rural”. 

                    A questão colocada por Ivonildo é uma das problemáticas vivenciadas pelas 

juventudes do campo, dentre outras questões como a propriedade da terra, concentrada nas 

mãos de poucos, a falta de políticas públicas sociais que beneficiem os jovens no campo. 

                    Ainda sobre o debate entre jovens urbanos e rurais, Manoel Leandro aponta: 

 

Eu acho assim, que falando em termos de jovens rurais e jovens urbanos, não vejo tanta 

diferença, acho que existe algumas questões como o próprio ambiente, a questão da cultura, 

mas eu acho que é muito semelhante. [...], e assim, eu particularmente vejo que existem muitas 

coisas no urbano que acho bonito. Tem muita coisa que a juventude urbana faz que eu acho 

bonito, então assim, tem algumas coisas específicas, mas tem a questão do ambiente. 

 

                                                 
66  Refere-se aos deputados e os projetos voltados para juventude do campo. 
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                   A fala de Manoel Leandro chama atenção para a dicotomização entre urbano-rural. 

A esse respeito Sposito (2007, p. 127) afirma:                    

 Em vez da tradicional dicotomia rural-urbano seria importante construirmos 

categorias em torno de uma nova ruralidade e uma nova urbanidade. Há elementos do 

rural na cidade e da urbanidade no campo que já foram apontados por alguns autores 

há décadas é preciso compreendê-los sem preconceitos, entender os processos 

culturais subjacentes de modo a superar certo dualismo que a teoria está querendo 

negar há mais de 40 anos. 

 

                   Em síntese, faz compreender também que “o conjunto de transformações recentes, 

em muitos casos, tem diluído as fronteiras entre o urbano e rural” (COVER, CERIOLI, 2015, 

p. 53). Nas pesquisas realizadas por Sales (2006), ela aponta que em alguns momentos se pode 

perceber a mistura da cultura de origem dos jovens do campo com a cultura urbana. Para a 

autora, “em alguns momentos, os jovens assentados se assemelham aos da cidade, mas, ao 

mesmo tempo aparecem diferenças ligadas aos laços de sua cultura de origem” (Sales, 2006, 

p.143), a partir dessa realidade não podemos cair no reducionismo de compararmos ou fazer 

uma cisão entre jovens do campo ou da cidade cada grupo tem suas peculiaridades, forma de 

existência, resistência e pertencimentos. No que concerne a juventude urbana e rural, Manoel 

Leandro acrescenta: 

 

 Eu acho que nessa questão de juventude né, juventude rural e juventude urbana tem uma 

questão, também cultural, eu mesmo já vivi essa questão do preconceito, quando vim estudar 

aqui na cidade, me chamavam de bicho do mato, de matuto. E o que me ajudou a superar isso, 

foi a questão de estudar mesmo, na sala eu era um dos que tirava as melhores notas, isso me 

ajudou a derrubar o preconceito. Outra questão foi o futebol, os que mais me perseguia eram 

os que gostavam de futebol, então como eu jogava muito bem, isso me ajudou a superar o 

preconceito. Mas teve situações concretas de preconceito pelo fato de morar na zona rural.  

Acho que uma das coisas que a mídia faz, é estereotipar a imagem do matuto, eu acho que o 

matuto ele é importante, inclusive tem um saber muito rico, e as pessoas misturam muito a 

imagem do matuto, com a imagem do caipira. Então para mim, o matuto está mais ligado ao 

povo da zona rural e do Nordeste. É um povo que tem uma sabedoria incrível, mas acho que a 

mídia, resolveu estereotipar a imagem do matuto. Hoje a imagem do matuto é muito 

estereotipada, eu acho que essa coisa do caipira, engoliu a identidade matuta. Por exemplo: 

na música sertaneja, que eles chamam de sertaneja se há algum traço de zona rural, ela está 

muito ligada a questão do caipira mesmo, do Sul, Sudeste. A questão aqui do Nordeste ela foi 

engolida. Outra coisa também, que por essa identidade matuta ter sido engolida, isso facilita 

a entrada de coisas ruins na comunidade. 

               

                Ao analisarmos a fala de Manoel Leandro, observamos que ele aponta vários pontos 

dignos de reflexão, um deles é a questão de como fez para vencer os estereótipos de ser do 

campo, como a sociabilidade e a dedicação pelo estudo fez com que fosse visto não só como o 

matuto, mas como gente que tem habilidades independentemente do lugar que mora. Manoel 
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Leandro fala também sobre como a mídia tenta esteriotipar a imagem do matuto, assemelhando 

nas cenas da identidade caipira. Para ele há uma diferença entre ser matuto e ser caipira o que 

a mídia tenta homegeneizar. Acredita que matuto é mais uma característica nordestina, 

enquanto que o caipira é algo mais do Sul e Sudeste, não tendo, portanto, muita identidade com 

o Nordeste. Defende a identidade matuta e afirma que o fato dessa identidade ter sido engolida, 

há a facilidade de uma cultura que para ele não é positiva. 

                   Á medida que não identifico a minha cultura, a tendência é aceitar e absover com 

mais facilidade o que vem de fora. Grosso modo, entendemos assim como aponta Certeau 

(1995), que a comunicação de massa transforma a sociedade, cuja felicidade se centra nos 

ícones que ela oferece como produto de consumo. Dando continuidade ao relato, Manoel 

Leandro acresce: 

 Uma coisa que tenho observado é que o jovem que participa de algum movimento rural eles 

têm uma característica assim, para mim eles se expressam melhor, eles se inserem melhor na 

comunidade. Eles têm uma dificuldade maior de se deixar levar por modismo, eu acho que isso, 

esse sufoco cultural que foi imposto a cultura matuta, gerou vários prejuízos nas comunidades 

rurais, como a droga, essa questão das pessoas não se identificarem com a identidade rural. 

Tem até a frase profética que dizia que o sertão iria virar mar, quando ele diz o sertão vai virar 

mar, diz muito dessa identidade cultural das pessoas que estão no Sertão não se vê, nem se 

identificar como sertanejo. E aí, internalizar demais, uma identidade que não é dele e fica meio 

esquisito. Hoje, aqui na zona rural a gente vê muito isso a identidade matuta é uma coisa 

sufocada e a maioria das pessoas são levadas a vir morar na cidade, muitas vezes até em 

condições precarizadas. Mas eu acho assim, que muita gente tem a ideia de que ser da zona 

rural, não pode ter internet, não é por aí também. Na zona rural é possível ter acesso as 

tecnologias, ter WhatsApp, facebook, Instagram tudo. Agora eu acho que, esse massacre 

cultural, essa tecnologia, muitas vezes é mal utilizada e gera esse desconforto, esse massacre 

cultural e a perca da identidade, abre portas para muitas coisas ruins. 

 

                Manoel Leandro faz uma crítica à invasão cultural, que muitas vezes impõe uma 

cultura dominante e massacra a cultura do povo. Manoel Leandro revela que os/as jovens que 

participam do movimento comunitário demostram ter mais resistência e não aceitam com 

facilidade certos modismos, pois, possuem identificação cultural. Essa ideia nos lembra Certeau 

(1995, p.39) quando fala da necessidade de instalar ou restaurar “uma rede de relações sociais 

necessários à existência de uma comunidade que reagem contra a perda de direto mais 

fundamental, o direito de um grupo formular, ele próprio seus quadros de referência e seus 

modelos de comportamento”. Vale salientar que não é algo tão linear e homogêneo, entendemos 

as realções construídas em um determinado grupo, estabelece relações com a sociedade em 

geral, com todos os seus entrelaçamentos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais. 
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                   Embora, tenhamos percebido os desafios enfrentados por esta categoria social, 

reconhecemos assim como Castro (2015, p.282) que “a juventude do campo é sem dúvida uma 

categoria que contribuiu para a problematização das múltiplas realidades e identidades do 

campo”. Manoel Leandro evidencia questões importantes como: 

 

 O campo é um território de conflito, e é fundamental que a gente entenda isso: É um conflito 

de patrões com os trabalhadores, é um conflito dos transgênicos com as sementes nativas e 

crioulas. São vários conflitos e a juventude também é disputada, principalmente pelo 

agronegócio, pelo modelo de produção o que eles querem? Eles querem que cada vez mais o 

jovem comece a trabalhar mais cedo, com essa escola técnica o objetivo é formar o jovem em 

mão de obra cada vez mais jovem e cada vez mais barata. Então o campo eles... neste contexto 

produção em larga escala e o jovem trabalhando com mão de obra barata dentro daquele meio 

de produção, é isso que vai chegar cada vez mais forte aqui na nossa região. Isso já existe em 

nível de Brasil, se você for ver, tem muitos conflitos com os indígenas no Pará, na Amazonas, 

com lideranças rurais de pequenos produtores e isso vai chegar cada vez mais forte aqui, com 

a história do cinturão das águas, com a transposição.  Etc... Esse modo de produção, vai 

ganhar cada vez mais forma aqui no semi-árido nordestino.  Então eles têm interesse muito 

grande em mão de obra forte de muita força e que seja barata. Então por isso que eles estão 

investindo aí, pesado nas escolas técnicas, é por isso que eles veem os jovens como mão de 

obras só. 

 

                  As contribuições que Manoel Leandro apresenta nos fazem refletir sobre os conflitos 

que se apresentam no campo. Dentre eles, o/a jovem em disputa com sua força de trabalho e a 

mão de obra barata. Os discursos velados se configuram em estratégias para que os/as jovens 

sejam capturados e sejam deslocados não só dos seus objetivos, mas também de suas ligações 

e relações com o local e com o que ele propõe de possibilidades (KAYSER, 1990). Manoel 

Leandro também fala do campo como território de disputas, essa força esmagodora que chega 

invandindo o campo. 

                   Portanto, compreender as juventudes rurais exige um olhar ampliado. Assim como 

Pais (1996, p.36), entendemos que “não há de fato, um conceito único de juventude que possa 

abranger os diferentes campos semânticos que lhe aparecem associados. As diferentes 

juventudes e as diferentes maneiras de olhar essas juventudes corresponderão, pois 

necessariamente, diferentes teorias”. É uma realidade que não se esgota neste estudo. 

 

 

 



130 

 

 

5.3 Empoderamento e práxis política nas atividades dos/as jovens rurais do Urucongo de 

Artes 

 

Este diálogo nos encaminha ao encontro das categorias freireanas presentes nas 

atividades desenvolvidas pelos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes. Nesta perspectiva, 

consideramos conveniente deixarmos evidente que assim como Freire, acreditamos nos homens 

e mulheres como seres inconclusos, históricos e sociais, homens e mulheres que carregam 

consigo a vocação ontológica histórica de “ser mais” (FREIRE, 2011).   

É a partir desta vocação  que dialogamos com as práticas de educação popular 

desenvolvidas pelos/as os/as jovens do Grupo Urucongo de Artes, reconhecendo em sua práxis 

uma intenção política e emancipatória. Portanto, convidamos Freire para dizer que “ser mais”, 

é uma constante busca pela humanização do homem, da mulher e de seus pares. É o 

reconhecimento dos seres humanos como seres históricos sociais e inacabados. Para Freire, em 

uma educação que se diga libertadora, os homens e mulheres necessitam ultrapassar as 

“situações-limite”, situações postas como barreiras, muros que impedem a passagem para uma 

nova condição de vida. 

                A partir do momento que o homem toma consciência das “situações-limite”, deve 

apreendê-las e transformá-las em “percebidos destacados”. Ao percebê-las, irá buscar 

compreender sua razão de ser, não de forma isolada, mas no contexto histórico no qual se insere 

a situação. Neste sentido, buscará desenvolver “atos-limite” considerados ações concretas para 

“a superação e negação do dado, em lugar de implicarem sua aceitação dócil e passível” 

(FREIRE, 2011, p.125). 

                Desse modo, “as situações-limite” são impostas como algo dado, ao percebê-la, 

pode ser transformada em “inédito viável”, que para Freire, é algo não claramente conhecido, 

mas desejado e sonhado, é um possível devir, possível vir a ser, no momento em que os homens 

e mulheres tornam as “situações-limite” como “percebido destacado”, o sonho de antes pode se 

transformar em realidade, pois, não veem mais as coisas como algo dado, como algo divino ou 

imutável e começam a lutar pela sua superação. É uma constante busca pela terceira margem 

do rio. 

              No livro Pedagogia do Oprimido, Freire convida a uma reflexão sobre os efeitos 

da “situação-limite”. Para o autor, “não são as “situações-limite”, em si mesmas geradoras de 

um clima de desesperança, mas a percepção que os homens tenham delas num dado momento 

histórico, como um freio a eles, como algo que eles não podem ultrapassar” (FREIRE, 2011, p. 
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126). A nós interessava saber quais as “situações-limite” enfrentadas pelos jovens do Grupo 

Urucongo de Artes e como estes/as jovens veem e encaram estas situações? O que parece é que 

o acesso à terra é atualmente uma “situação-limite” presente na comunidade, mas que começa 

a ser “percebido e destacado”. Para Manoel Leandro: 

 

Tem uma questão política, também, no nascimento do Urucongo. Sempre diziam que nós 

éramos sem terra, que morávamos de favor e eu descobri, no trabalho de memória que fizemos 

na comunidade, que meu tio avó, era tocador de pife em uma banda cabaçal da comunidade, e 

as vezes o patrão o ameaçava, dizendo que ia o colocar para ir embora, e ele respondia, que 

antes do fazendeiro chegar lá, ele já estava. O meu tio avô indicou; que há uma questão política 

na preservação da cultura; se acaba a banda cabaçal acaba-se a identidade com a terra, baixa-

se a cabeça diante de uma ameaça, perde-se a resistência. Dançar o coco e tocar o pife 

significa, simbolicamente, recuperar a identidade com nossos antepassados e a terra. Olhar as 

pessoas nos olhos, enxergar as belezas que há no nosso lugar, enfrentar as adversidades, lutar 

por vida digna. 

 

                Acreditamos ter presente nas atividades dos/as jovens uma intencionalidade política 

à medida que buscam desnaturalizar as “situações-limite” ali presentes. Durante toda a 

pesquisa, surgiram fortemente as tensões existentes pela não propriedade da terra. Por outro 

lado, as ações desenvolvidas no grupo indicam que há “percebido destacado”. Esse percebido 

é colocado em cena nas práticas cotidianas dos/as jovens: na dança, na poesia, nos diálogos, 

nas ações desenvolvidas em grupo e/ou individualmente, na busca do “inédito viável” de um 

possível vir a ser. Quando Manoel aponta que dançar significa simbolicamente recuperar a 

identidade, ele coloca o Urucongo como possibilidade de identificação com o lugar e a não 

sujeição as “situações dadas como certas”. 

              As questões esboçadas nos encaminham a outras reflexões, a saber os desafios 

postos à educação popular, para dar conta da multiplicidade de interesses dos/as jovens rurais. 

Registramos a necessidade do empoderamento dos/as jovens, como condição de superação das 

situações-limite a eles/as impostas. O termo empoderamento tem ganhado destaque nos 

movimentos sociais e nas lutas pela cidadania nos últimos dois séculos XX e XXI, embora o 

seu marco histórico tenha ganho notoriedade já na década de 1960, na eclosão dos novos 

movimentos sociais na luta pela superação do sistema de opressão (BAQUERO, 2012). A 

construção deste conceito, segundo a autora citada, está ligada a duas dimensões: a educativa e 

política. Considerando esta ideia, percebemos nos diálogos construídos pelos jovens, o sentido 

político e educativo das práticas de educação popular desenvolvidas por eles/elas, e o nível de 
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empoderamento individual e coletivo das ações. Rosely é enfática ao afirmar que a partir da sua 

entrada no Urucongo, oportunizou a olhar com mais criticidade para realidade. 

 

 [...] depois da minha entrada no Urucongo, fui conseguindo ver o que é bom, o que é ruim, o 

que pode, o que era certo, o que não era, tanto para mim, para minha família como para o 

grupo também. Fui ter conhecimento, tendo visibilidade, conhecer outras pessoas, outros 

grupos e para mim, tudo isso foi a base, foi o que fez eu ser o que sou hoje. É eu considero[...] 

a partir do Urucongo, eu consigo ver quais são meus objetivos como pessoa, o que eu queria 

para mim, se queria ou não estudar, ou se queria viver só em casa sem fazer nada. 

 

                Com base na elaboração de Rosely, é possível identificar o processo de 

empoderamento. Ela relata que a participação no grupo fez com que ela enxergasse o mundo 

com mais largueza e a ter mais clareza dos seus objetivos pessoais e familiares, destaca-o como 

possibilidade de aprendizagens e fortalecimento crítico. Trata-se de um relato de 

empoderamento. Os estudos de Baquero mostram que no Brasil e na educação este termo é 

introduzido por Freire e Shor, no livro Medo e Ousadia (FREIRE; SHOR, 2011). Os autores 

dialogam com a categoria nos fazendo compreender que empoderamento não é dar poder a 

alguém, mas a caracterização de ser um eixo de “ligadura” entre a consciência e a liberdade. 

Desta feita, o empoderamento resulta de um processo que surge das tramas sociais em que os 

seres humanos estão envolvidos.  

                Freire, em diálogo com Shor, aponta uma reflexão importante que é pensar como a 

questão do empoderamento tem envolvido a classe social e como a classe trabalhadora, “através 

de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura se empenha na obtenção de 

poder político” (FREIRE, 2011b, p.188.). Os autores apresentam uma ideia de empoderamento 

que ultrapassa a visão individualista, e mostram como um ato político de enfrentamento da 

dominação, e aponta a educação como frente de luta.  

               A medida que os sujeitos problematizam criticamente a realidade, vão tomando 

consciência dessa realidade, e percebendo que nem tudo é por acaso, mas que as desigualdades 

sociais resultam de situações criadas pelos/as homens e mulheres com interesses distintos. Ao 

tomar consciência desta realidade, o homem terá condição de se empoderar, ou seja, a 

conscientização da realidade dá poder para o enfrentamento da transformação das relações 

sociais, o que, segundo os autores, permite a conquista da liberdade. 

                Vale destacar que não é apenas a conscientização da realidade suficiente para 

transformar a realidade social. Para Freire (2011), é necessário após termos tomado consciência 

da realidade das “situações-limite” procurar buscar “atos-limite” que possibilitem a 
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transformação. Sendo assim, a transformação pode ocorrer após a tomada de consciência, saber 

a razão de ser dos fatos, e o desenvolvimento de ações políticas de transformação. Os homens 

e mulheres ao tomarem consciência das situações que impedem seu crescimento pessoal e 

coletivo podem se preparar com ações “atos-limite” para lutar contra as barreiras impostas à 

humanização.  

Interessante ressaltar que não é uma questão linear, a própria tomada de consciência 

se faz na luta e esta nem sempre tem retorno imediato ou positivo. Não é simplesmente por 

saber a razão de ser das coisas, que estas serão transformadas imediatamente. Entendemos, 

portanto, que as possíveis transformações sociais do trabalho, das ações que os/as jovens estão 

desenvolvendo na comunidade hoje, podem nem ser alcançadas por eles/as. 

                   Partindo dessa premissa, apontamos a seguinte questão: ao tomar consciência das 

situações-limites como fazer para convidar o povo, a comunidade e os outros/as jovens à 

participação? Acreditamos ser o diálogo um fundamento importante para a convocação dos 

sujeitos para se engajar na luta pela superação das “situações-limite” às quais nos referimos, 

não é um diálogo qualquer, de comunicados, é um diálogo na perspectiva libertadora.  O diálogo 

aqui defendido não pode ser caracterizado apenas como uma conversa desobrigada, um ato 

passivo do homem frente ao mundo. É, antes de tudo, conscientização. Envolve 

intercomunicação e intersubjetividade. O diálogo defendido por Freire e no qual acreditamos é 

um diálogo verdadeiro que leva a sério a alteridade. O que tem acontecido historicamente no 

cenário educacional é no máximo uma sucessão de conversas polarizadas, em que o polo que 

detém o poder, dita as normas a serem seguidas. 

                   O movimento dos/as jovens no Urucongo se dá nesta perspectiva dialógica, quando 

Manoel Leandro afirma inicialmente que o Urucongo nasce da escuta dos seus ancestrais 

entendemos que nasce do diálogo, com os outros, com a cultura, com a identidade local, seus 

problemas e enraizamentos. Ao dialogar com os moradores mais antigos da comunidade os/as 

jovens se encontram com sua identidade e com os desafios que perpassam a história da 

comunidade rural do Chico Gomes. 

Freire afirma que somos seres “programados”, mas não determinados, o que nos 

leva a crer que somos também seres de possibilidades. São essas possibilidades que nos 

encaminham a perceber a importância do diálogo no contexto educacional seja ele realizado em 

instituições escolares ou não escolares. Corroboramos com Freire (2011, p. 109) ao afirmar que:  
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[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam 

o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizados, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simplesmente troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes. 

 

                  É a partir do momento que os/as jovens assumem uma postura dialógica que 

conseguem se organizar no desenvolvimento de ações concretas que os ajudem a quebrar as 

barreiras a eles/as impostos na busca da construção de uma sociedade mais humana e igualitária. 

Nesta direção, a narrativa de Manoel Leandro traz o Urucongo como possibilidade de diálogo 

e afirmação com a terra e a cultura de um povo, para tanto estabelece a relação entre o Filme 

Narradores de Javé67 e a comunidade onde vive. Eis a narrativa: 

 

 No Filme eles tentam contar a história da comunidade daquela localidade. O Urucongo ajuda 

a gente a contar nossa história. Então não é uma pessoa que está contando a história, é um 

grupo de pessoas que está contando essa história. Eu acho que, com relação ao impacto, no 

filme tratava-se de uma grande obra. E aqui, a gente vivencia essa questão da luta pela terra 

que ainda é um desafio. A questão mesmo da cultura, de afirmar a cultura popular. Também é 

um desafio, os paredões essas coisas que tem aí. Então, afirmar a cultura saudável é um desafio 

também. Isso tem relação com o que está colocado lá no filme também.  

 

                   Manoel Leandro aponta o Urucongo como uma possibilidade dialógica na 

comunidade. É uma questão relevante, considerando que é um grupo que nasce da escuta dos 

seus ancestrais e como retorno apresentam o diálogo problematizado na cultura. Quem vê não 

aprecia apenas a beleza da arte, mas percebe as situações que foram destacados nas cenas, ou 

poemas resultantes de um processo de escuta.   

                A experiência estética vivida no Grupo Urucongo de Artes é o que Josso (2010) 

intitula de experiência existêncial a envover o ser em toda sua plenitude. No diálogo, esta 

experiência se amplia e se consolida. As narrativas dos participantes da pesquisa mostram que 

há no cotidiano do grupo a busca concreta pelo que Freire (2011) chama de princípios essenciais 

para uma ação dialógica: amor, humildade, fé, esperança e o pensar verdadeiro68. Sendo assim, 

afirma que“[...] não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é 

possível a pronúncia do mundo, que é criação, se não há amor que infunda” (p. 110). O amor 

não é aquele amor cego, piegas, descompromissado. Amor é um ato de valentia e coragem, um 

ato de compromisso com homens e mulheres em seus contextos históricos de luta. Para ele, se 

há amor entre os homens, as mulheres e o mundo há possibilidade de diálogo. 

                                                 
67  Assistimos filme Narradores de Javé  no quinto encontro para pensar sobre a história e as potencialidades do 

lugar 
68  Em Nascimento e Olinda.  (2017, p. 49) apresentamos cada um desses princípios que serão retomados na análise 
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                Em Buber (1974, p 18), encontramos que “enquanto o amor for cego, isto é, 

enquanto ele não vir a totalidade do ser, ele não será incluído verdadeiramente no reino da 

palavra- princípio da relação”. O amor não se refere apenas a um eu, como se o Tu se 

caracterizasse apenas por ser o objeto da relação. De acordo com Buber, ter amor é ter 

responsabilidade com o outro, o que quer dizer que exige respeito e igualdade entre homens e 

mulheres. 

                  Estamos convencidas de que pensar dialogicamente é ultrapassar a esfera dos 

comunicados e estabelecer uma relação de comunicação, pois, não podemos pensar em uma 

relação de dialogicidade se não respeitamos a autonomia do outro, se, ao contrário, imprimimos 

ações verticalizadas e ingênuas tendo o mutismo como resposta. Assim como Freire (2011), 

acreditamos que o diálogo é, portanto, a comunicação de A com B, gerada entre dois polos que 

buscam a construção de algo, cuja matriz se dá no amor, na esperança, na fé, na confiança e na 

criticidade.  

                    Quando Manoel Leandro afirma que o Grupo nasce da escuta, lembra-nos do 

segundo fundamento do diálogo apontado pro Freire (2011), que é a humildade, pois para o 

autor, não há diálogo se não existe humildade, uma vez que não há diálogo na arrogância. O 

diálogo não pode ser tarefa de homens e mulheres seletos, pertencentes a um “gueto” 

acadêmico. O diálogo se constrói na partilha, na escuta do outro, não importando seu grau de 

formação acadêmica, sua classe social ou qualquer outra característica pessoal e de 

pertencimento. Não podemos nos admitir como homens e mulheres virtuosos/as e sabedores de 

tudo. Precisamos estar abertos/as às possibilidades de encontro e neste encontro ninguém sabe 

de tudo, há sempre o que aprender. O ser do diálogo é um ser humilde, portanto, não se há 

diálogo fora da humildade. 

                  Para alcançar um pensar dialógico, necessitamos ultrapassar a consciência ingênua 

que temos da realidade e buscar a consciência crítica e criticamente nos integrarmos com ela. 

Conforme aponta Freire (2011b, p. 139), “a natureza da ação corresponde à natureza da 

compreensão. Se a compreensão é crítica, ou preponderantemente crítica, a ação também o será 

[...]”. Neste caso, acreditamos que, para a elaboração dos atos limites, se dá através de ações 

dialógicas de empoderamento, que darão aos/as jovens capacidades de lutar pela superação das 

“situações-limite” impostas como dado certo. Ana Cristina mostra o grupo como um lugar de 

de empoderamento que gera luta para superar as situações de opressão. Para ela, o Urucongo 

se apresenta como forma de ocupação da terra. Vejamos: 
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E assim, o próprio Urucongo é uma forma de ocupar a terra, pois a terra tem que ser produtiva 

você tem que plantar, então não é só plantando, embora seja importante também você produzir 

plantando, mas é uma forma de ocupar a terra, porque nós já somos conhecidos em vários 

lugares, então querendo ou não, somos do Chico Gomes. Então o Chico Gomes não é do 

engenho, não é de A ou de B. O Chico Gomes tem o Urucongo. 

 

                  No relato apresentado por Ana Cristina, percebemos um dialogo esperançoso, 

permitindo um encontro com o terceiro fundamento do diálogo proposto por Freire. Para Freire, 

não é possível dialogar sem uma profunda fé nos homens e mulheres como seres históricos, 

portanto, de transformação. No entanto, ressalta: “[...] não é uma ingênua fé. O homem 

dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é um poder dos 

homens, sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder 

prejudicado” (FREIRE, 2011, p. 112). Assim, ele aposta em uma fé crítica, capaz de 

impulsionar cada sujeito e cada grupo para ações de transformação da realidade objetiva, pela 

constante superação de “situações-limite”. 

                   A análise desse relato, nos remete ao diálogo fundado na esperança, o quarto 

fundamento do dálogo apresentado por Freire (2011). O Autor enfatiza a impossibilidade do 

diálogo na desesperança, afirma que a esperança está arraigada na própria condição dos homens 

e mulheres, na sua capacidade de busca. Busca essa que se faz na comunicação entre os seres, 

por isso revela: “Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na 

esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2011, p. 114). A questão 

que se coloca é que para a construção de uma relação de diálogo exige-se fé e esperança nos 

seres humanos, pois estes têm uma vocação ontológica para “ser mais”. Assim sendo, o diálogo 

de ocupação perpassa por vários símbolos de plantação, não só a semente concreta do milho, 

feijão por exemplo, mas as sementes da esperança colocada nas ações de luta permante proposta 

pelo Grupo. 

                  A contribuição do Urucongo para dar visibilidade a comunidade, para que seja vista 

e entendida como lugar de possibilidades, encontra seus fundamentos num pensar verdadeiro. 

 O quinto fundamento do diálogo, apontado por Freire, encontra-se no pensar verdadeiro. Mas 

o que é o pensar verdadeiro, em um contexto de incertezas e de relativizações? Pensar 

verdadeiro é um pensar crítico, é a oposição de um pensar ingênuo. Pensar criticamente é 

problematizar as relações dicotomizadas entre homem- mundo. Pensar dialógica e criticamente 

é pensar no mundo como processo, e não de forma estática. É refletir sobre as relações verticais 

e não vê-las como destino certo. Pensar criticamente é não se acomodar à realidade como algo 
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dado, refratário às ao novo. Para Freire (2011, p,115), “somente o diálogo que implica um 

pensar crítico é capaz de gerá-lo”. 

                  Partindo desse pressuposto, importa-nos discorrer sobre o tipo de diálogo 

desenvolvido entre os/as jovens no desenvolvimento de suas ações práticas. Consideramos ser 

esta uma categoria relevante em uma prática de educação popular. Pois, assim como Freire, 

acreditamos em uma educação que tem como pressuposto o diálogo. Para Freire (2011c, p. 65):  

 
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 

conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento ‘experiêncial’), é a 

problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade 

concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la e explicá-

las, transformá-la. 

                 

                  Freire revela que “à nossa cultura fixada na palavra corresponde a nossa 

inexperiência do diálogo, da investigação da pesquisa, que por sua vez, está intimamente ligada 

à criticidade democrática” (FREIRE, 2011b, p. 126). O autor adverte que muitas vezes ditamos 

ideias e não discutimos ideias.  Discuti-las faz parte de uma ação dialógica necessária na feitura 

de qualquer ato, principalmente quando se pretende alcançar um ato político. 

                   Os/as jovens ao tomarem consciência de sua realidade como “situação-limite” 

através do diálogo e em permanente processo de empoderamento impõem “atos-limites” que 

permitem rediscutir e problematizar esta realidade. Assim, eles/elas estão agindo politicamente 

para transformar algo que aparentemente parecia certo.  A apreensão da realidade faz com que 

os/as jovens problematizem a partir de ações criadoras como a dança, a poesia, ou seja, buscam 

a potencialidade da arte para fazer a denúncia, o que a nosso ver se caracteriza como um ato 

político.  Neste sentido, que significado tem as atividades de educação popular desenvolvidas 

pelos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes? A fala apontada por Manoel Leandro parece 

trazer algumas luzes: [...] nós pensamos em fazer um trabalho que sirva para formar e 

transformar, que pudesse transformar as pessoas e pudesse transformar também a 

comunidade. 

                   Partimos da premissa de que as atividades de educação popular para os/as jovens 

são palavras autênticas que resultam em um diálogo criativo e criador com os sujeitos 

envolvidos. É considerado um ato de politicidade, é artístico, é poético e é político. Falar sobre 

politicidade em Freire é considerar homens e mulheres como seres de capacidade, é acreditar 

nos homens e nas mulheres como seres inacabados capazes de lutar para compreender e 
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transformar a realidade. Sujeitos históricos engajados na luta pela humanização. Neste sentido, 

Manoel Leandro acrescenta: 

 

O grupo também me possibilita sonhar com uma sociedade cada vez melhor, com uma 

sociedade cada vez mais humana, e a gente tenta trabalhar no grupo essa história da 

coletividade, da ecologia, em busca dessa sociedade mais humana que a gente possa construir 

né, porque as vezes a gente diz ah, eu queria mudar, mas a gente não faz nada para conseguir, 

acho que o Urucongo é um instrumento que para gente construir aquilo que a gente sonha, é 

um instrumento que possibilita realizar esses sonhos. 

 

 

                   Os/as jovens do Grupo Urucongo de Artes apostam na problematização e põem na 

arte o diálogo que foi gerado a partir das inquietações, dúvidas e incertezas sobre as questões 

sociais a eles/as apresentados como algo dado. É a maneira que encontraram de assumir e se 

posicionarem frente aos desafios impostos a eles/as e à comunidade na qual estão inseridos. 

Eles/as pontencializam a reflexão e protagonizam através de práticas de educação popular que 

permitem um novo pensar sobre as reais razões de ser das coisas. O próprio Freire (2011) releva 

que no ato político a nossa presença no mundo não deve ser neutra e que devemos usar toda 

nossas possibilidades, para não só falar sobre a nossa utopia, mas ser capaz de ser coerentes 

com elas. Para os/as jovens e sua capacidade criadora, a arte é um caminho possível. 

                  Acreditamos, portanto, que os/as jovens têm um papel político importante na 

comunidade uma vez que começam a questionar, a perguntar algo que aparentemente estava 

dado como “certo”.  O papel de um ato político é realmente perguntar sobre o porquê das coisas. 

Por não termos aprendido a perguntar, ficamos imobilizados diante dos fatos e feitos 

dominantes, pois “a reprodução da ideologia dominante implica, fundamentalmente, a 

ocultação de verdades, a distorção da razão de ser de fatos que, explicados revelados ou 

desvelados, trabalhariam contra os interesses dominantes [...]” (FREIRE, 2014, p. 115).  

Sendo assim, a tarefa do educador/a social é desocultar. A desocultação da 

realidade pode iniciar-se a partir das perguntas como o autor coloca em seus estudos: por quê? 

Para quem? A favor de quê e contra quem? Acreditamos que uma ação política caminha na 

direção do desocultamento da realidade. Sabemos que vivemos numa sociedade desigual e 

controversa, à medida que temos esse entendimento, buscamos desenvolver ações que 

possibilite a transformação. Partindo dessa premissa percebemos que as ações realizadas 

pelo/as jovens comungam com ações desveladoras da realidade, portanto, caminham na direção 

de ações políticas, pontencializando a capacidade de transformação individual e coletiva 

conforme aponta Rosely:  
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[...] é tanto que foi a partir do Urucongo que começou a surgir algumas melhorias e a mexer 

um pouco com as comunidades. A partir do Urucongo teve várias oportunidades, teve 

formações, outras tantas atividades e a comunidade começou se incomodar, ou seja, olhar um 

pouco para dentro da comunidade, e os seus problemas, mesmo que ainda lentamente. Acredito 

que contribuímos para esse despertar. 

 

                  Cumpre-se destacar que essa não é uma tarefa fácil, o próprio Paulo Freire chama a 

atenção para o fato de que é muito mais fácil trabalhar a favor da ocultação da realidade, ou 

seja naturalizar os problemas, do que lutar contra a desocultação de uma determinada realidade 

dada como certa. O autor adverte que embora não seja uma tarefa fácil essa da desmistificação 

da realidade, também não é impossível. Acreditamos que a decisão de trabalhar contra ou a 

favor da desocultação da realidade é coerente com a opção política de quem a faz. Rosely 

apresenta a potencialidade desse grupo e afirma o seu reconhecimento a partir de outros 

trabalhos, o grupo representa atualmente a comunidade do Chico Gomes, como assevera 

Rosely, citando Anderson: 

 

É tanto que tem no livro de Anderson69, ele chama aqui é comunidade do Urucongo, não é 

comunidade do Chico Gomes. E através do grupo, o povo conhece o Chico Gomes através do 

Grupo, muita gente. 

 

Portanto, a análise das falas produzidas permitiu inferir que os/as jovens 

desenvolvem atividades intencionais práxis política que caminha não só para o desvelamento 

da realidade, mas da sua superação. A práxis a qual defendemos: 

  
Supera a ideia posta pela consciência ingênua que considera as coisas por si mesmas 

à margem de toda atividade humana, que nega a ideia do esvaziamento  da consciência 

política, e não reduz  a ideia do prático utilitário, ou seja, a práxis defendida por nós 

vai ao encontro das elaborações de Vázquez (2007), livrando-nos do conceito prático 

utilitário no sentido estritamente da prática utilitária. Corroboramos com o autor (p. 

219) quando este afirma que toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” 

(NASCIMENTO 2014, p. 67). 

 

                   Com base nas elaborações de Vázquez, entendemos que uma atividade da práxis 

humana exige intencionalidade, não aceita passividade diante dos fatos, daí definir a práxis 

como uma atividade humana intencional. Ou seja, existe uma realidade concreta que necessita 

ser observada, após a observação apreensão da realidade, necessita de um agente dotado de 

consciência que busca uma finalidade, o resultado que se pretende alcançar, lança seu olhar 

para matéria-prima, ou seja objeto a ser transformado. Partindo dessa premissa, a atividade 

                                                 
69 BRITO, Anderso Camargo Rodrigues. Águas para que[m]: grandes obras hídricas e conflitos territoriais 

no Ceará. 1. ed. Curitiba: CRV, 2016. No referido livro, p. 23 o autor refere-se ao Urucongo como comunidade 

Rural, evidencia a força política e mobilizadora do Grupo. 
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práxis  é  portanto, uma atividade teórico/prática transformadora. A partir das observações feitas 

para Vázquez (2007), inferimos que as ações realizadas pelo Urucongo são atividades práxis 

de caráter transformador. O relato apresentado por Manoel Leandro nos dá subsídio para refletir 

sobre a práxis em seu sentido real: 

 

 Através do Urucongo eu aprendi muitas coisas é a questão dos ritmos musicais que eu não 

conhecia antes, não só conhecer os ritmos mas conhecer a história dos ritmos. Conhecer os 

instrumentos, também não só conhecer, mas saber a história e aprender a fazer. Aprendemos 

a fazer esses instrumentos aqui, através de oficinas realizadas aqui, e através dessas oficinas 

aprendi a fazer os instrumentos, essa é uma das tantas coisas que aprendi.  

                 

                  Manoel fala que não é suficiente conhecer os ritmos, os instrumentos, mas a história 

dos ritmos, não é só conhecer os instrumentos, mas considera importante também conhecer a 

história dos mesmos e o modo como se faz.  É uma fala que permite compreender a práxis em 

seu sentido real, ou seja, enquanto atividade humana. Vázquez (2007), ao discorrer sobre o 

conceito de práxis, afirma que nem a teoria, nem a prática por si só é práxis. Práxis é a interação 

da teoria, ideia, pensamento com a prática que se autoalimenta na ação, podendo gerar novas 

ações. De acordo com o autor, “a atividade teórica apenas transforma nossa consciência sobre 

os fatos, nossa ideia sobre as coisas, mas não as próprias coisas” (VÁZQUEZ, 2007, p. 239). 

Desse modo, práxis é um exercício constante de ação-reflexão-ação, é a teoria e a prática 

imbricadas num movimento constante.  

                 Somente a partir de uma base falsa pode-se pensar na separação entre uma e outra.  

Para Carvalho e Pio, (2017, p, 433) “a descoberta não pode se dar apenas no campo da 

consciência, mas também não poderá acontecer exclusivamente pela prática/ação, correndo o 

risco de se tornar ativismo puro”. Ainda no que se refere a práxis Rossato (2010, p. 325) 

acrscenta: 

 
A práxis implica teoria como um conjunto de ideias capazes de interpretar um dado 

fenômeno ou momento histórico, que, num segundo momento, leva um enunciado, 

em que o sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e passa a agir e transformar esta 

mesma realidade. É uma síntese entre teoria- palavra e ação. 

 

 

                  A práxis, na realidade, tem uma estreita relação com o papel da educação em seu 

sentido mais humanizador, por isso não podemos pensar em práxis, sem ligar ao diálogo, à 

busca, à ação e à reflexão. A práxis exige atuação em seu sentido mais real, à medida que se 

interpreta a realidade, busca-se a partir dela uma ação que objetive transformar a realidade 
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analisada. Entendemos que há intencionalidade práxis nas atividades dos/as jovens uma vez 

que partindo da escuta, apresentam uma ação interpretada, fazendo com que as pessoas pensem 

o seu estar no mundo em condições históricas.  Carvalho e Pio (2017, p 433) assinalam que 

para se libertar é necessário que os homens e mulheres reconheçam as suas necessidades e os 

“complexos que formam as relações sociais. O que não se trata de “explicar às massas, mas em 

dialogar com elas sobre a sua ação” (Freire, 2013, p. 55) e sobre a realidade, na perspectiva de 

promover a inserção crítica em sua realidade”. Com base nesses pressupostos, entendemos que 

os/as jovens do Urucongo caminham nesta direção. 

                  Contudo salientamos que como em toda ação, as atividades de educação popular das 

quais participam e desenvolvem os/as jovens são carregadas de limitações, pois, entre eles e o 

lugar – comunidade existe o mundo histórico e social cheio de contradições. 

                    No próximo capítulo trataremos da educação popular e seu potencial formativo, 

entendo-a como práxis emancipatória e, portanto, superadora de processos subalternizantes. 
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6 A EDUCAÇÃO POPULAR E SEU POTENCIAL FORMATIVO:  OS SENTIDOS 

DAS EXPERIÊNCIAS PARA OS/AS JOVENS DO URUCONGO 

                                                                                

“[...] que não mais se separe a arte da vida ou, antes, para 

retomar uma fórmula comum, que a vida seja vivida, 

conscientemente ou não, como uma obra de arte”. 

(Michel Maffesoli, 1998). 

 

                   As experiências vivenciadas pelos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes 

perpassam pelo universo da educação popular, registrando acontecimentos que nascem na e da 

prática cotidiana de jovens em uma comunidade rural. Trata-se de uma experiência que 

ultrapassa as esferas da obviedade, mas se sustenta na apreensão do visível e do invisível. Essa 

percepção sensível da realidade é visibilizada nas práticas de educação popular a partir dos 

elementos artísticos e estéticos. Existe um entrelaçamento entre arte, afeto, sentidos e 

experiências formativas de si e do outro que se materializam no ato criador. Este capítulo 

dialoga com as categorias de educação popular, arte, sentido e experiências formadoras, 

categorias estas, marcantes nas atividades do Grupo Urucongo de Artes. O diálogo entre as 

referidas categorias teóricas exigiu trato interdisciplinar com aportes teóricos da educação, da 

sociologia e da antropologia. 

 

6.1 Educação popular: breve diálogo 

 

A intenção dessa discussão é trazer à tona um debate acerca da educação popular e 

seu papel na construção de paradigmas emancipatórios com e para jovens rurais. Para tanto, 

não poderíamos avançar na discussão sem antes deixarmos claro o que compreendemos por 

educação. Neste caso, recorremos a Brandão (2007, p. 7-8), quando afirma: 

 
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a educação. [...] Não há uma forma única nem 

um único modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e 

talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática, e o professor 

profissional não é seu único praticante. 

 

É esta a concepção de educação que acreditamos, e com a qual dialogamos neste 

estudo, pois, consideramos a concepção de educação em sua largueza, por tal razão, ultrapassa 

os muros escolares. São nos espaços múltiplos de fazer educação e de aprendizagens que 

inserimos a educação popular com possibilidades emancipatórias. Nos dizeres de Gohn (2010), 
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a educação não pode ser vista apenas como um desenho de um futuro distante, de um devir 

humano, mas uma atividade da prática social que deve ser iniciada hoje. 

 A educação popular possui um campo de atuação em múltiplos espaços educativos 

de resistência, sejam eles escolares ou não escolares (CARRILHO, 2013). Muitos   a estreitam, 

retiram suas características políticas formadoras e descaracterizam sua verdadeira 

intencionalidade. Para nós, a educação realizada em espaços não escolares, tem 

intencionalidades políticas, sociais, históricas e culturais. Para Gohn (2010, p, 34): 

 
A educação não formal, uma área que o senso comum e a mídia usualmente não veem 

e não tratam como educação porque não são processos escolarizáveis. A educação não 

formal é um campo que vem se consolidando desde as últimas décadas do século XX 

e a explicação para este fato advém das mudanças e transformações ocorridas na 

sociedade neste período, especialmente com a globalização.  

 

É a partir dessa expansão que podemos ver as práticas de educação exitosas 

desenvolvidas nos movimentos sociais e nas organizações não governamentais (ONGs).  Este 

movimento, segundo Gohn (2010, p. 65), apresenta-se como fonte de inovações e mudanças 

sociais.  Para a autora, há um reconhecimento dos saberes “decorrentes de sua prática cotidiana, 

passiveis de serem apropriados e transformados em força produtiva”.  

As práticas de um determinado movimento não existem se não existir antes uma 

intencionalidade, uma organização, assentadas em objetivos.  Gohn (2010, p. 63,64) revela que 

as “forças sociais se constroem em processos por meio das relações compartilhadas [...] Esses 

processos levam o nome de educação não formal [...]”.  Neste sentido, a concepção de educação 

que temos foge gritantemente dos modelos historicamente colonializantes e verticalizados 

(FIGUEIREDO, 2009). É nesta direção que caminhamos na tentativa de compreender e 

sistematizar os saberes e fazeres dos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes da Comunidade 

rural do Chico Gomes, identificando-os com a educação popular. 

 Salientamos que a educação popular, ainda que possa e deva ser vivenciada no 

sistema dito como formal, surge fora da escola no seio das organizações populares. Seus 

princípios e sua metodologia de bases emancipatórias tiveram grande repercussão na sociedade, 

sendo assim, acabam ultrapassando os modelos de educação institucionalizados, influenciando, 

portanto, as práticas ocorridas em outras esferas educativas como nos sindicatos, nas ONGs, 

Associações de Moradores, Reuniões do Orçamento Participativo (OP), nos conselhos 

populares, entre outros espaços. Carrilho (2013, p. 18) ressalta que “a educação popular não é 
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uma variante ou extensão da democratização da escola, e sim uma concepção emancipadora 

que busca transformar a ordem social e o próprio sistema educacional[...]” 

É um tipo de educação que “lida com rostos que tornam o seu rosto, entre tantos 

outros, popular. Ao escolher ir aos que ficaram à margem, ao convocá-los aos círculos do 

diálogo e não à monotonia das carteiras em filas silenciosas, o educador desta escolha aprende 

a viver sua realidade” (BRANDÃO, 2002, p. 43). Uma educação pautada na realidade dos 

sujeitos, multiplicadas em atitudes e gestos simples de participação e transformação do mundo 

social. Em consonância com Brandão (2002, p. 141), entendemos que: 

 
A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de 

um estilo de educação em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes 

momentos da história, tendo como foco de sua vocação um compromisso de ida – e – 

volta nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho 

cultural estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não 

beneficiários tardios de um “serviço”, mas como protagonistas emergentes de um 

“processo”. 

 

                  A educação popular apresenta uma proposta educativa diferenciada dos modelos de 

educação colonializados e verticalizados, vividos hegemonicamente, no interior das 

universidades e escolas.  Uma de suas principais caraterísticas pauta-se na centralidade do 

protagonismo da experiência das classes populares. É uma educação que deixa de ser feita para 

o povo, e passa a ser construída e pensada pelo e com o povo, é uma educação que o povo cria 

(BRANDÃO, 2012). Em face disso, propõe a superação do modelo ideológico propagado no 

interior da escola, e busca nas fontes populares a construção de um novo saber atrelado à cultura 

e realidade dos que nela estão envolvidos, convocando homens e mulheres para tomarem 

consciência de sua condição no mundo e ser capazes de lutar por alternativas políticas de sua 

libertação. “[...] incorpora como prática permanente a realização de leituras dos contextos 

locais, nacionais e continentais em que se desenvolve” (CARILHO, 2013, p. 19-20). Quando 

Carrilho fala em leitura de contextos lembramos um relato de Ivonildo, ao destacar:  

 

 A gente critica essa forma engessada de ensino que a gente encontra na escola. O Urucongo 

representa uma ideia de educação direcionada a realidade de cada um. Então hoje, o Uucongo 

para mim apresenta uma visão global de educação contextualizada. Desde o início, por tudo 

que passei alinhando o conhecimento escolar com o que vivemos aqui dentro é o que diferencia 

de lá (refere-se à escola).  [...]. O Urucongo representa um lado que lá não tem. Se fosse para 

idealizar uma política contextualizada de educação, acredito que o Urucongo representa isso 

para mim.  Uma forma de organização de construção de conhecimentos que a escolas não tem. 

Penso que não é separar a escola formal das experiências vividas por nós, mas buscar 

fortalecer. 
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                   Em face disso, a fala de Ivonildo põe em cheque a proposta de educação 

institucionalizada escolar, e nos convida a refletir sobre a realidade do contexto. A educação 

popular é um modelo de educação que dispensa a neutralidade política com que a ideologia 

dominante trata a educação de modo geral. Em suma, desconsidera o modelo rígido de aplicação 

de conteúdos descontextualizados e procedimentos didáticos tradicionais, levando em conta a 

participação e o diálogo como processo de busca. Desse modo, e em direção aos pressupostos 

freireanos, entendemos que a educação popular necessariamente de cunho progressista e 

democrática, contrapõe-se à educação bancária, possibilitando ao indivíduo uma postura 

consciente, ultrapassando a relação de transmissão/recepção do conteúdo na busca de um 

conhecimento crítico transformador.  

No esteio desta prerrogativa, Freire (2001) explicita que tal movimento requer outro 

entendimento histórico, que não vá de encontro a uma explicação fatalista da realidade e da 

história considerando os fatos normais e aceitáveis sem que haja questionamentos. Para ocorrer 

mudanças sociais, faz-se necessário que os sujeitos percebam a história como um processo 

permanente de construção coletiva. 

A educação popular se inspira fundamentalmente nos trabalhos realizados por 

Paulo Freire e seus continuadores. O educador pernambucano influenciou diretamente o campo 

teórico, metodológico e prático, em diferentes contextos educativos. Freire foi inspirador de 

muitas gerações de professores, e educadores populares especialmente na América Latina e na 

África.  Foi referência para diversas experiências desenvolvidas no seio dos movimentos sociais 

e ainda continua no século XXI, tendo em vista carregar no seu legado um conceito de educação 

que tem como princípio a prática pela liberdade. E sabemos que esta não será possível fora de 

uma opção política transformadora.  

Trazer à cena um debate que aponte a educação popular como caminho da formação 

humana em um campo de disputas de forças e de poder é reafirmar uma possibilidade educativa 

já anunciada por Freire e vivenciada em diferentes espaços de formação.  É falar de uma práxis 

educativa cujo ponto de partida e ponto de chegada é a realidade social de sujeitos históricos e 

inacabados.  

              Por outro lado, muitos são os desafios atuais dos movimentos sociais e da educação 

popular com seu projeto emancipatório. Os princípios de participação popular têm se espalhado 

mundo a fora e passamos a conhecer experiências populares nos mais diversos setores e áreas.  

O foco educativo se volta ao desenvolvimento do potencial humano. Vimos a educação popular 

como um caminho possível para a (trans)formação social, entrelaçando fazeres e saberes 



146 

 

 

advindos do mundo social dos sujeitos envolvidos. Carrilho (2013) apoiado em Brandão(2006), 

assinala três grandes sentidos da educação popular: 1) como processo de reprodução do saber 

das comunidades populares; 2) como democratização do saber escolar; 3) Como trabalho de 

libertação através da educação. 

 No seio desses pressupostos, entendemos que as práticas desenvolvidas pelos/as 

jovens do Grupo Urucongo não se distanciam dessa lógica. São experiências que trazem essas 

três características acima descritas. Quando Manoel Leandro afirma no capítulo 4, que o 

Urucongo é uma ação que surge a partir da escuta dos mais velhos, eles/as estão priorizando 

um saber tradicional existente na comunidade, um saber que se constrói fora dos muros 

escolares, e nem por isso deixa de ser conhecimento importante. Neste sentido podemos afirmar 

que realizam um trabalho de libertação através de uma ação educativa. Ação essa que apresenta 

caráter formativo carregado de sonhos e desejos emancipatórios: no nosso entendimento é 

educativo, pois, favorece aprendizagens, embora nem de longe apresente características de 

escolas formais institucionais. São experiências que nasceram no campo, no meio dos 

movimentos sociais, a partir de iniciativas de jovens rurais. 

A despeito disso, acreditamos que a educação popular tem grandes desafios para o 

século XXI, e apresenta muitas possibilidades na construção de uma sociedade mais humana, 

mais justa e fraterna. Devemos, assim como Freire, compreender a educação como princípio de 

transformação social.  E isso certamente, é tarefa de educadores comprometidos seriamente 

com o empoderamento “de grupos vulneráveis” (OLINDA, 2015). 

Ainda que a educação popular tenha sido folclorizada pela mídia, que a dicotomiza 

de seu contexto e descaracteriza a cultura do povo, acreditamos na sua viabilidade. Seguindo a 

mesma lógica de Freire (2011), entendemos que as raízes dos problemas estão além da sala de 

aula e o olhar do educador e da educadora precisa alcançar este campo. 

Neste sentido, percebemos que a educação popular ganha destaque nas ações dos 

movimentos sociais. Movimentos estes que também tiveram um avanço significativo no campo 

a partir da década de 1980, conforme aponta Santos (2010). E estes movimentos têm se 

configurado e aumentado nos últimos anos em diferentes contextos rurais e urbanos. Com eles, 

as organizações de juventudes têm ganhado força, incorporando novas formas de luta, dentre 

elas, a mobilização através da arte. 

Muitos autores já tentaram definir movimento social em diferentes perspectivas 

teóricas e ideológicas. Entendemos e compreendemos este termo, a partir da definição de 
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Scherer-Warren (1999), quando afirma que movimentos sociais são ações coletivas reativas aos 

contextos históricos-sociais nos quais estão inseridos. Como pontua a autora (1999, p. 14), estes 

podem ocorrer de diferentes formas: “Denúncias, protestos, explicitação de conflitos, oposições 

organizadas; cooperação, parcerias para resolução de problemas sociais, ações de solidariedade; 

construção de uma utopia de transformação, com a criação de projetos alternativos e de 

propostas de mudanças”.                 

No âmbito desta reflexão, são movimentos organizados que buscam oposição ao 

staus quo, podendo ter presente no mesmo movimento estas “três dimensões: contestadora, 

solidarística e propositiva” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 15). Neste sentido, entendemos 

que os movimentos sociais surgem com intenção de romper a cisão entre práticas sociais que 

privilegiam o isolacionismo e o individualismo. Compreendemos também que, embora tenha 

caráter social, coletivo, político, transformador, é possível encontrar nos movimentos 

contradições que são inerentes a dialeticidade humana e social. 

Salientamos ainda que nos movimentos sociais existem duas características que não 

podemos deixar de citar: a primeira é tomar consciência das situações-limite, ou situações de 

opressão como dizia Freire (2011); a outra é estimular a criação de mecanismos que permitam 

uma possível libertação. Partindo desse pressuposto, Scherer-Warren (1999, p. 15) destaca 

movimento social como “um conjunto mais abrangente de práticas sóciopolítico-culturais que 

visam a realização de um projeto de mudança (social, sistêmica ou civilizatória) resultante de 

múltiplas redes de relações sociais e sujeitos civis”, é o imbricamento do fazer político com a 

multiplicidade de práticas efetivas de transformações sociais. 

Em face disso, apontamos os movimentos socais como movimentos de luta 

contrários aos regimes autoritários e opressores. São, portanto, aqueles movimentos que têm 

clareza de seus objetivos de transformação social e sabem dizer a que vieram.  Partindo dessa 

premissa, é neste movimento que integramos o Grupo Urucongo de Artes, como um grupo 

inserido nos movimentos sociais de participação comunitária, a nosso ver com intenções 

transformadoras.  

Salientamos, porém, que o Grupo não se constitui em uma ONG, nas definições 

propostas por Scherer-Warren (1999, p.31) que ao conceituar ONG, afirma “são agrupamentos 

coletivos com alguma institucionalidade, as quais se definem como entidade privadas com fins 

públicos e sem fins lucrativos e contando com alguma participação voluntária”. Embora o 

Urucongo apresente algumas dessas características, não podemos classifica-lo ainda como 

ONG, tendo em vista a sua não institucionalidade, é uma articulação de jovens rurais, “braço 
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social” da Associação comunitária do Sítio Francisco Gomes, que visa a melhoria 

emancipatória de si e seus pares, conforme apresentado no item 4 deste texto. 

Neste sentindo, a prática de educação popular vem se firmando nestes movimentos, 

acumulando prática e teoricamente uma concepção de educação. Ganham destaque as 

expressões “povo sujeito de sua história(marco ontológico); conscientização, organização, 

protagonismo popular, e transformação” (marco político e da finalidade de educação) e os 

métodos prática- teoria prática, ver-julgar-agir, e ação reflexão(marco epistemológico e 

pedagógico) (PALUDO, 2012, p. 280). Entende-se, portanto, que a educação não é uma prática 

neutra, mas traz em seu bojo o significado de uma prática política. Paiva (1984, p. 250) ressalta 

que: 

A tarefa da educação popular seria a de criar condições entre os ‘dominados’ para a 

contestação e rejeição da estrutura social dividida entre os que pensam, decidem e 

controlam e os que executam as tarefas decididas por outros em função dos seus 

interesses, para que aqueles que tradicionalmente executam tarefas passem a pensar e 

a decidir a respeito de tudo o que lhes disser respeito. 

 

 

Paludo (2012) acrescenta que a educação popular desde seu surgimento busca 

reconhecer o movimento do povo em busca de seus direitos, a partir de uma articulação 

organizativa de luta. Este tipo de educação, seja nas escolas ou em outros espaços formais, visa 

uma formação educativa que possibilite os sujeitos intervir e transformar a realidade, 

considerado, claro, as condições objetivas que são postas socialmente. 

Dito isto, é necessário que nós educadores/as estejamos atentos a esses novos lugares 

de organizações sociais e construções de saber. Direcionemos nosso olhar ao próximo item 

deste debate que traz uma reflexão sobre Juventude e Arte. 

 

6.2 Juventudes e arte: “Na nossa Mandala o centro é a arte e cultura” 

 

 Consideramos relevante retomar a frase pronunciada por Manoel Leandro em um 

dos nossos encontros nos terreiros da pesquisa para iniciarmos esta discussão acerca da arte e 

seu lugar no Grupo Urucongo. Podemos observar que o lugar que ocupam estes/as jovens está 

permeado de símbolos e significados. A beleza da arte se entrelaça à beleza da juventude. Arte 

e vida ganham significado em suas práticas culturais. Experimentam com a arte a possibilidade 

de manifestar a herança cultural herdada de seus ancestrais. Buscam na arte uma maneira viva 

de pronunciar e anunciar o mundo, denunciando as situações de opressões observadas na 

comunidade e na sociedade em geral. Assim como Duarte Junior (1998), procuramos trazer 
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para o texto alguns versos e elementos poéticos, acreditando que eles ajudarão na compreensão 

das nossas reflexões, tendo em vista, que a arte expressa elementos para além de uma 

compreensão conceitual abstrata. 

Temos percebido que nos trabalhos de resistência vivida nos movimentos sociais, 

a arte excerce um papel fundamental. Ranciére (2007, p. 129) afirma que:  

 
O trabalho da arte não é somente ‘em vista’ de um povo. Esse povo pertence à própria 

definição de ‘resistência’ da arte, isto é, da união dos contrários, que a define ao 

mesmo tempo como enlace dos lutadores fixados, em monumento em devir em luta. 

A resitência da obra não é socorro que a obra presta à política. Ela não é imitação ou 

antecipação da política pela arte, mas propriamente a identidade de ambas. Arte é 

política. 

 

 

 A manifestação dos elementos artísticos é uma realidade viva nas propostas do 

Urucongo. Para eles/as a arte não se constitui apenas um adorno, não pode ser considerada com 

apêndice, pois faz parte das dimensões integrais dos sujeitos daquela localidade. 

Duarte Júnior (1998, p. 18) aponta: 

 
[...]a arte é sempre produto de uma cultura e de um determinado período histórico. 

Nelas se expressa os sentimentos de um povo com relação as questões humanas, como 

são interpretadas e vividas em seu ambiente e em sua época. Através da arte temos 

acesso a essa dimensão da vida cultural não explicitamente formulada nas demais 

construções ‘racionais’ (ciências, filosofia). 

 

                   Nesta dimensão, fomos refletir sobre o lugar da arte no grupo Urucongo, 

epercebemos, portanto, que “nenhuma luta é apenas econômica ou política. Ela diz respeito a 

toda existência humana. É também cultural, ou seja, ideológica, simbólica, religiosa e afetiva 

[...]” (CALDART, 1987, p. 10). Entendemos, pois, que o trabalho artístico cultural dos/as 

jovens do Urucongo expressa os significados de suas apreensões, ou seja, organizam nas 

linguagens artísticas os sentidos de suas experiências e as manifestam pela via da sensibilidade. 

“Pela cultura o homem toma consciência de si, da sua pertença ao mundo; ele significa, 

transforma em signos sua existência material” (CALDART, p. 11). 

                   Manoel de Barros (2010, p. 129) diz que “Cultura é o caminho que o homem 

percorre para se conhecer” Neste intento de conhecer culturalmente os caminhos percorridos 

pelo grupo fomos dialogando sobre suas atividades e/ou práticas cotidianas. Em um dos nossos 

encontros nos terreiros da pesquisa, conversamos sobre o que temos e onde queremos chegar? 

Edilânia realça: “temos: diversos projetos, conhecimentos que foi adquirido juntamente com a 

sabedoria que já existia.” Manoel de Barros, (2010, p. 129) diz que “[...] quem se aproxima 
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das origens se renova”. Considerando este relato refletimos sobre tais projetos, e percebemos o 

quanto a arte está presente no processo de construção e renovação   do Urucongo. Na mesma 

linha de raciocínio, Kássio revela: “temos as pessoas, as conquistas, a cultura”, e Ivonildo 

completa: “temos pessoal, consciência, cultura e força”. Notamos que a cultura aparece de 

forma marcante. Ivonildo ainda acrescenta: 

 

 Como ponto forte eu vejo a questão, do resgate da cultura e história, que fundamenta a criação 

do grupo e que nunca se perdeu. É a ideia central que moveu e move o grupo, nessa perspectiva 

de sempre lutar. A cultura é ponto central. 

 

                  Para estes/as jovens, a arte se constitui como elemento de mudança, não é a dança 

pela dança, o poema pelo poema, mas a dança, a poesia, os espetáculos expressam os 

sentimentos e provocam mudanças nas formas de pensar e ver o mundo. É um trabalho de arte 

que possibilita o enfrentamento das injustiças sociais sem violência, produz um crescimento 

pessoal e permite um olhar atento às questões da comunidade. A arte permite uma visibilidade 

maior, porque expressa sentimentos, e provoca a articulação de sentido, o que, talvez, a simples 

oralidade não pudesse dar conta. A partir dessa ideia, corroboramos com Duarte Júnior (1998, 

p. 16) ao trazer a seguinte afirmação: 

[...] uma ponte que nos leva a conhecer e a expressar os sentimentos é, então a arte, e 

a forma de nossa consciência apreendê-las é através da experiência estética. Na arte 

busca-se concretizar os sentimentos numa forma, que a consciência capta de maneira 

mais global e abrangente do que no pensamento rotineiro. Na arte são nos 

apresentados aspectos e maneiras de nos sentirmos no mundo, que a linguagem não 

pode conceituar. 

 

                       Entendemos que a arte permite uma relação amorosa com a identidade local. 

Durante nossas conversas nos encontros, os/as jovens falam da relação da dança como 

possibilidade de diálogo com a cultura local, e afirmam que o trabalho que vem desenvolvendo 

foi a maneira que encontraram para resgatar a cultura de um povo que estava adormecida. Não 

estava morta, apenas adormecida na memória. A arte permitia, portanto, experimentar e 

evidenciar os conhecimentos culturais, vividos pelos mais experientes da comunidade.  

Para Manoel Leandro, o Urucongo é um veículo de fortalecimento da identidade 

cultural na comunidade. Começamos com um trabalho de memória, com o objetivo de 

revitalizar os saberes da comunidade, como por exemplo: as danças e canções. Le Goff (2012, 

p.457) diz que: “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar 

o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”. Essa ideia nos coloca em contato 

com as elaborações de Allende (2010) no livro A Ilha sob o Mar, que, ao relatar o processo de 
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escravidão de um povo, apresenta a música e a dança como expressão de liberdade e de encontro 

com a herança cultural de sua mãe. A autora pontua: 

 

[...] O ritmo nasce de uma ilha sob o mar, sacode a terra, atravessa-me como um 

relâmpago e segue em direção ao céu, levando as minhas aflições para que Papa 

Bondye as mastigue, engula e deixe leve e feliz. Os tambores vencem o medo. Os 

tambores são a herança de minha mãe, a força da Guiné que está no meu sangue. 

(ALLENDE, 2010, p. 7) 

 

                   A contribuição de Allende está em compreender a importância da arte como 

expressão de liberdade, fortalecimento da identidade, denúncia e resgate cultural, o que 

claramente é expresso nas ações dos jovens da comunidade rural do Chico Gomes. Allende 

releva: 

A minha primeira lembrança de felicidade, 

quando eu era uma pirralha magrela desgrenhada, 

é a de me mexer ao som dos tambores... 

A música é um vento levado pelos anos, 

pelas lembranças e pelo temor, 

esse animal preso que carrego dentro de mim. 

Com os tambores desaparece a Zarité de todos os dias 

E volto a ser a menina que dançava 

Quando mal começava a andar. 

Bato no chão com as solas dos pés, 

E a vida sobe pelas minhas pernas, 

Percorre meus ossos, apodera-se de mim, 

Acaba com a minha tristeza 

E adoça a minha memória. 

O mundo estremece. O ritmo nasce 

De uma ilha sob o mar, sacode a terra, 

Atravessa-me como um relâmpago e segue 

em direção ao céu, levando as minhas aflições... 

Dance, dance, Zarité  porque escravo que dança é livre... enquanto dança. 

Eu sempre dancei.70 

 

                    O texto de Allende dialoga com a proposta que os/as jovens apresentam, apontando 

a arte como um movimento de luta que produz acontecimentos, mobiliza sonhos, liberta dores 

impostas por uma sociedade injusta, e encanta com a possibilidade de ser livre. Arte como 

leveza e beleza, arte como expressão de sua integridade e enraizamento, arte como 

pertencimento. Essa realidade, foi observada nas falas dos/as jovens. Nessa direção, Ana 

Cristina conta: 

O Urucongo  é um lugar que me sinto bem, quando estou dançando tenho uma sensação de 

leveza. Você está mal-humorada, cansada então na hora do ensaio é a hora que você se sente 

bem, esquece as coisas que te deixaram mal. 

 

                                                 
70 O texto encontra-se na capa final do livro A ilha sob o Mar (ALLENDE, 2010). 
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                  A arte faz parte das estratégias construídas pelos/as jovens para fazer frente aos 

processos de enfrentamento concreto das lutas, é, pois, expressão viva da realidade desses 

sujeitos, é o modo que eles/as encontram para dialogar com o acervo cultural herdado, os 

saberes dos quais lançam mão para apresentar suas ideias e provocar reflexões acerca do 

cotidiano.  Araújo (2017, p.113)  adverte: “[...] a forma que o grupo desenvolveu para intervir 

nessas problemáticas, tanto à nível da percepção, como nas questões territoriais, perpassam 

atividades desenvolvidas através da arte.” A arte é uma forma de intervenção social está 

enraizada na história do grupo e permeia suas ações em diferentes linguagens. Em consonância 

com Carvalho (2008, p. 75), entendemos que a arte se apresenta “como modo de promover a 

inclusão social ao propiciar acesso aos bens culturais, bem como de transmitir conhecimentos 

e favorecer reflexões sobre a esfera sociocultural em que estão circunscritos”. 

                  Isso leva a inferir que as juventudes atuais estão atentas aos problemas sociais e 

reinventam as formas de enfretamento. A arte ganha força nos movimentos de luta, uma forma 

de educação criadora e criativa. Os/as jovens leem o ambiente cultural no qual estão inseridos/as 

e transformam em espetáculos artísticos de modo que possam alcançar de forma criativa o maior 

número de pessoas, em uma formação estética e artística, neste sentido “a arte constitui num 

elemento educativo; como ela provê elementos para que o homem desenvolva sua atividade 

significadora, ampliando seu conhecimento a regiões que o simbolismo conceitual não alcança” 

(DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 17). 

                  Entretanto, temos observado como a arte tem sido presente nos movimentos de 

resistência potencializado nos processos de criação. Rosely mostra a importância da arte e, 

consequentemente, a potencialidade do Urucongo, ao revelar: 

 

O Urcongo também serve para a gente superar limites, porque muitas vezes somos taxados/as 

de incapaz, é como se fôssemos incapazes de fazer algo. Como por exemplo: atuar como 

atuamos em espetáculos e tudo. E a gente superou, percebemos que somos capazes de atuar, 

de cantar, de dançar, de recitar não ter vergonha de atuar em público, estar no meio de várias 

pessoas.  E no começo a gente não tinha essa dimensão, essa coragem, com o passar do tempo 

é que a gente foi perdendo esse medo e a acreditar na nossa capacidade. Então Urucongo é 

superação. 

 

                  O contexto desta narrativa mostra que a arte tem provocado um forte impacto não 

apenas no processo de reconhecimento da cultura, da comunidade, no desvelamento da 

realidade, mas também na vida dos/as próprios/as jovens. A fala apontada por Rosely mostra 

como a arte tem possibilitado o desenvolvimento pessoal, despertando em si a capacidade de 

transitar em diferentes espaços e desenvolver a capacidade de emitir as mensagens em suas 
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travessias. Para ela o Urucongo é superAÇÃO.  A mesma ideia foi compartilhada por Manoel 

Leandro ao afirmar:     

 

O Urucongo nos ensina trabalhar em grupo, [...] Me ajuda a crescer enquanto pessoa, a 

questão da autoestima, me ajudou a perder o medo de falar em público e me ajuda a dizer o 

que   o penso sobre o mundo. 

 

                  Interessante observar esta passagem de Manoel Leandro, não apenas essa fala, mas 

diferentes falas desses/as jovens apontam a arte como mobilizadora de si. Trata-se de um 

encontro entre eles/as, a arte e o mundo. Quer dizer: a arte que faz eles/as superarem o medo de 

falar publicamente, de dizer o que pensa, de ser ator, de ser poeta, de ser dançarino mediado 

pelas problemáticas do mundo. Meira (2009, p. 106), afirma que “A obra de arte, além de fazer 

parte de uma série de acontecimentos operantes que nela interferem, é agente que intervém 

neste acontecimentos, por aqueles aspectos, gestos,imagens ,movimentos, formas estruturação 

que nela são gerados de modo novo”. Modo novo também na forma de se ver e ser visto. É 

neste sentido que apontamos o relato de Ivonildo: 

 

Aconteceu uma experiência comigo, na época fazíamos a performance, e ao ver as fotos que 

foram postadas no facebook meus colegas da faculdade ficaram surpresos e comentavam, tanto 

no face, quanto pessoalmente, perguntando se eu era ator. Eles acharam muito legal. Mas 

acreditavam antes de nos ver que para fazer o que fizemos era necessário passar por uma 

formação específica. O Urucongo nos dá essa contribuição para superar esses desafios e 

desafios que trazem resultados sempre muito bom.  Isso também remete a nossa realidade aqui 

local a gente é conhecida por aí. E cada um tem a nossa realidade também e isso é bom para 

nossa comunidade e isso remete a questão de lutar pelo local que a pessoa vive, já nos leva a 

questão da organização do território e qualquer coisa que venha a querer fragilizar a 

comunidade tendo assim representatividade que o Urucongo, como tem sido, não só com a 

juventude mais também com a comunidade em geral. Então isso bom, porque quando a 

comunidade fica conhecida. Isso nos lembra o filme Narradores de Javé, as pessoas querem 

saber o que a comunidade tem de bom, o que existe aí que a torne conhecida? É mais fácil 

acabar com uma comunidade que não tem representação nenhuma. 

 

 

                  Ivonildo aponta a arte como estratégia de superação de limites pessoais e 

comunitários. Para ele, a atuação no Urucongo ajuda a superar os limites pessoais, e coloca em 

cena as problemáticas vivenciadas na comunidade através do corpo, da poesia e da atuação. 

Coloca a comunidade em cena, dificultado qualquer tentativa de fragilizá-la. É uma forma de 

organização que permite também levantar a autoestima dos sujeitos e ocupar o território. 

Agregam os elementos da sociedade real, aos elementos sensíveis, tornando-os mais visíveis a 

partir dos elementos artísticos. Em Tolstoi (2002, p. 229), encontramos que por meio da palavra 

o homem se comunica, mas por meio da arte, “ele se comunica em sentimentos com todas as 
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pessoas, não somente do presente, mas do passado e do futuro” A poesia seguinte de autoria de 

Manoel Leandro e Junio Santos ilustra bem essa fala: 

              
Parteira 

 

Sou parteira a muito tempo 

Herdei tudo de minha vó 

Minha mãe também foi parteira 

E por aqui uma das “mió.” 

Risco grande? Risco grande seria se não houvesse gente como a gente, 

Destemida, sem medo de sangue nem de grito, 

Pronta para o parto! 

O segredo? É sabedoria popular, zelo, amor com a criancinha 

Carinho com a buchuda e muita fé em Deus. 

É assim que eu e tantas outras salvamos vidas pobres na pobreza do sertão. 

Sou parteira e benzedeira, 

Minhas mãos, ponte para o mundo da luz, me deram também o poder de rezar; 

Sou rezadeira e a muito tempo vejo surgir, da bolsa d’água, um pingo de gente. 

Bolsa d’água que se rompe, água dada de presente. 

Como pode alguém nos tirar o que a natureza dar desde o ventre? 

A água é um presente, portanto não existe dono, só mãe, mãe d’água. 

Aprendi com minha vó! 

 

                  O poema apresenta uma dubiedade, trazendo os elementos naturais do parto e 

denuncia os elementos naturais negado pelo “dono” do poder. Duarte Junior (2009, p. 8) revela 

que a “a arte tem a pretensão de capturar a vida onde ela se esconde ou se camufla para o olhar, 

mesmo nas coisas banais e simples”.  As atividades artísticas são indispensáveis na construção 

do diálogo na comunidade do Chico Gomes, eles/as passam a refletir a realidade e construir 

uma prática de produção cultural diversa. A linguagem artística é um acontecimento à medida 

que alcança com mais facilidade todas as gerações, passando a interagir com eles/as de forma 

criativa e criadora, permitindo uma conexão entre os elementos estéticos e a vida real. 

                   A arte é, portanto, um canal de expressão real da cultura na qual estão inseridos. 

Chamamos atenção para o fato de que a poesia, os espetáculos os quais apresentam são prenhes 

de sentidos e significados. Meira (2009, p.101) afirma: “o poeta, assim como a criança, vê o sol 

em sua densidade de brilho e luz, ao inventar uma didática em que ele se torna o pequeno círculo 

capaz de caber em sua paisagem afetiva, assim como na tela do céu”. Observando a letra dos 

poemas escritos por Manoel Leandro e recitados pelos/jovens em diferentes espetáculos, 

constatamos o quanto eles exprimem a vida e os sonhos dos meninos e das meninas do campo. 

Trazendo as marcas de suas experiências, expõem ao público sua visão de mundo sem perder a 

relação com a sensibilidade estética. Vejamos este poema: 
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A bagaceira do “ Ingém” 

 

Parece que era eu  

Que girava entre as moendas 

É que ainda vejo sangue 

Manchando o caldo da cana 

Ainda lembro Ana 

Gritando por seu marido 

E seu João todo moído 

Nem se mexia na cama 

 

Vou rezar minha novena 

Invocar Santa Santana, 

Meus pecados foram tantos, 

Vou pagar a penitença 

De sentença uma sumana 

Que Deus ouça a quem clama 

E chama por ele, amém 

A bagaceira do Ingém 

Não era feita de cana 

 

O doce da rapadura  

Era suor do agregado 

Seu clamor fora cortado  

Com o ferro da navaia 

Com o peso da cangaia 

A cana do meu braço 

Também virou bagaço 

E foi queimado na fornaia 

 

Que a fumaça subindo 

Fugindo da chaminé 

Faça um oco na camada  

E fale para o criador  

Que o povo daqui da terra  

Está sem terra 

Que o povo daqui da terra 

Quer terra para trabaiá 

Que o povo daqui da terra e a terra 

Não suportam tanta dor71 

 

                   A partir do poema de Manoel Leandro, compreendemos “os comportamentos 

poéticos são ajudados por forma de percorrer uma via de criação e modo de entrar, sair e voltar 

aos acontecimentos que a escritura poética registra num meio material de sentido” 

(MEIRA,2009, p. 99).  Meira ainda acresce que “o sensível na criação artística e estética pode 

ser visualizado nos experimentos de integração de diferentes qualidades, substâncias valores no 

trabalho com cores formas, densidades semânticas e semióticas” (p, 101). Nesta direção, vamos 

conduzindo nosso olhar para compreensão da arte na educação dos sentidos. 

                                                 
71 Na década de 1980 morreu um trabalhador nas moendas do engenho na Comunidade, o poema é uma metáfora 

que retrata essa realidade. 



156 

 

 

Em Duarte Junior (2001, p.22), encontramos a ideia de que “é através da arte que o 

ser humano simboliza mais de perto seu encontro primeiro com o mundo.” Nesta perspectiva 

vamos compreendendo a partir dos constructos do autor o significado do sentir ligado ao saber 

sensível e à necessidade de construirmos uma educação da sensível. Sentir é aquilo que está 

ligado aos nossos sentidos, sem que necessariamente tenha que ter uma explicação científica, 

ligada apenas a uma determinada habilidade específica. Sentir é, portanto, aquilo que pode ser 

captado de maneira sensível, e carrega por si mesmo um significado. Quando analisamos a fala 

de Ana Cristina, observamos o quanto esta fala é carregada de sentidos:  

 

Eu ficava olhando a paisagem, aquela noite de lua linda, aí ficava pensando nossa, um dia vou 

sentir tanta saudade disso aqui! Eu olhava ao redor da minha casa e dizia isso, eu não sabia 

porque dizia isso né? E comecei a refletir, porque dizia que sentiria falta daqui, né? Porque a 

gente cresceu escutando que aqui não era nosso né? Porque minhas irmãs, se formaram e 

foram morar na cidade, porque meu irmão se formou e foi morar fora. Então ou era trabalhar 

de empregada doméstica na casa de alguém ou se não quisesse trabalhar na roça, teria que ir 

embora e eu sentiria falta daqui. (neste momento Ana Cristina, encontrava-se entre palavras e 

lágrimas, a emoção que transmitia ao falar fazia com todos/as acompanhasse suas lágrimas). Aí 

o Urucongo é uma possibilidade de permanecer e permanecer com dignidade. E além dessa 

questão da luta que o Urucongo traz, o Urucongo também tem sido importante para construir 

laços afetivos. O urucongo é o que me deixa muito mais próxima de Manoel, mais próxima de 

Rosy, porque na correria do dia a dia impede de nos vermos. Então a gente se encontra nos 

ensaios do grupo, nas reuniões do grupo. Então é o Urucongo que faz Ana voltar né? Então a 

partir dessa fala dá para pensar o que é que o Urucongo reivindica72. 

 

Ana Cristina traz uma fala que evidencia as problemáticas e as limitações aos quais 

estão submetidos/as os/as jovens do campo, principalmente pela falta de terra e trabalho. Um 

ponto forte nesta fala é a forma como o grupo ajuda na superação das situações-limite, ou pelo 

menos desconstruir uma realidade dada como certa. Sales (2006) evidencia que os jovens não 

são apáticos à realidade histórica, estes encontram um novo jeito de fazer política, 

experimentando e desvelando a realidade. No Grupo Urucongo, essa realidade se evidencia no 

jeito de caminhar.  Por fim, a fala de Ana Cristina mostra a importância do Urucongo para a 

luta, para construções de afetos e ainda a possibilidade de retorno de quem migrou.  Quando 

ela experimenta compartilhar seus sentimentos ao falar da terra, expressa a sensibilidade, os 

sentidos que este local provoca nela, revelando os saberes provocados da vida cotidiana. É um 

sentimento que não necessita de uma explicação científica ou racional, é sentimento que resulta 

                                                 
72  Essa narrativa decorre de um encontro realizado por Yure Emanuel de Melo Feitosa Araujo, cuja referência 

encontra-se no final deste trabalho. O relato foi escrito no diário de intinerância da pesquisadora nas andanças na 

comunidade no dia 16 de Janeiro de 2017. 
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da sensibilidade, do sentir. As colocações de Ana Cristina também tocam a pesquisadora que 

faz a seguinte nota em seu diário de intinerância: 

 

 Inicialmente, quando comecei73 esta pesquisa, pensei em não tocar na questão da migração, 

essa tese foi descontruída, logo que entrei em contato mais direto com os/as jovens. No nosso 

segundo encontro os/as jovens falam de forma emotiva a relação do Urucongo com a terra e a 

possibilidade de permanecer na mesma. As questões que Ana Cristina apontou foram 

significativas para mim, inclusive para refletir sobre a dimensão que o próprio Urucongo tem 

para minha vida. O meu retorno enquanto pesquisadora, só foi possível por conta da existência 

desse grupo de jovens. Neste momento, Ana Cristina me fez enxergar a potencialidade que o 

grupo tem de superar limites, a sua capacidade de ser mais, no sentido mais pleno. Me fez 

perceber que jamais poderia negar a minha existência. Negar ou camuflar os processos 

migratórios pelos quais passam os/as jovens do campo, era negar minha condição existencial 

enquanto alguém que foi empurrada para fora campo em busca de sobrevivência.  
 

 

Essas questões nos convidam a pensar sobre os sentidos e valores que fundamentam 

a ação do homem e da mulher em seu ambiente cultural de modo que haja coerência entre o 

sentir e o pensar e o fazer (DUARTE JÚNIOR, 1998). Dito isto, o autor convoca a reflexão 

sobre as possibilidades de desenvolver uma educação da sensível que nada mais é do que refinar 

os sentidos para perceber os saberes primeiros advindos das esferas cotidianas, e não apenas os 

ligados aos interiores das escolas. Isto inclui principalmente os saberes experienciados na vida. 

Os estudos de Meira (2009, p. 9) dialogam sobre sentido da sensível, ao afirmarem que: 

 
O sentido do sensível tem o poder de chamar diretamente pensamentos, como o vento 

toca as nuvens, como o tempo dá qualidade a certos saberes, lembranças de 

experiências que gostaríamos de refazer. Sentido ligados a acontecimentos reais e 

imaginados que emergem do que está ainda por fazer. Iluminuras da mente postas em 

imagens valiosas que insistem em durar em nós, a ponto de queremos fazer delas um 

poema, uma mensagem, um problema ou um presságio. 

 

 

A necessidade da construção de um “saber sensível” supera os limites da razão 

instrumental de conhecimentos desconectados da realidade. Duarte Júnior (2001, p. 132) revela 

que existem, fundamentalmente, duas formas de conhecer o mundo: conhecimento inteligível 

e o conhecimento sensível, em outras palavras, o conhecimento lógico abstrato lógico formal e 

os saberes do campo da afetividade. Nos dizeres do autor: 

 
O inteligível consistindo em todo aquele conhecimento capaz de ser articulado 

abstratamente por nosso cérebro através de signos eminentemente lógicos e racionais, 

como as palavras, os números e os símbolos da química, por exemplo; e o sensível 

                                                 
73 Escrita em primeira pessoa por se tratar de uma percepção pessoal resultante da história de vida da pesquisadora. 

(Diário de intinerância, 12 de janeiro de 2017) 
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dizendo respeito sabedoria detida pelo corpo humano e manifesta em situações as 

mais variadas, tais como o equilíbrio que nos permite andar de bicicleta, movimento 

harmônico das mãos ao fazerem soar diferentes ritmo num instrumento de percussão, 

[...] ou ainda a recusa do estômago aceitar um alimento deteriorado com base nas 

informações odorífica captadas pelo nosso olfato. Conhecer, então, é coisa apenas 

mental, intelectual, ao passo que o saber reside também na carne, no organismo em 

sua totalidade, numa união de corpo e mente.  

 

                       

O autor questiona se o conhecimento hierarquizado e instrumentalizado permite 

refletir sobre outras formas sensíveis de construção do saber, que podem ser consideradas não 

apenas no intelecto, mas expressas na linguagem oral, escrita ou corporal. Neste sentindo, há a 

necessidade de buscar um equilíbrio entre o sentir, o pensar e o fazer. Esta afirmação nos leva 

as seguintes questões: como os/as jovens do Grupo Urucongo de Artes sentem a sua realidade? 

Como refletem sobre ela? E o que fazem para expressar esses sentimentos? Acreditamos que 

estes/as nos convidam a pensar sobre outras formas de construção do saber, a partir das 

manifestações expressas em suas atividades artísticas culturais. Partilhando de forma criativa a 

maneira como veem e entende o mundo, expressando os sentimentos experienciados por eles/as 

em sua comunidade e na própria vida.  

No relato apresentado por Ana Cristina, vimos claramente o desdobramento das 

atividades do sentir. Vejamos:  

A própria organização. Os meninos falam, ah, a gente sabe dançar, a gente sabe cantar, a 

gente começou a atuar. Então a gente se utilizou da arte para fazer as pessoas refletirem.  

Quando Rosy fala as pessoas começaram a se incomodar, então é a partir de que? Como foi 

que a gente conseguiu atrair essas pessoas para pensar, foi através da Arte. A gente já recebeu 

até críticas, disseram que a gente não tinha técnica, a gente realmente não tinha técnica, mas 

a gente estava falando do que a gente via, do que a gente sentia. Então não sei, será se é mais 

importante a técnica do que o que a gente sente?    
  

Para Duarte Júnior (1994, p. 94) “[...] a obra de arte descortina, faz-nos 

continuamente um convite: para que nos deixemos conduzir pelos intricados caminhos dos 

sentimentos, onde habitam novas e vibrantes possibilidades de nos sentirmos e de nos 

conhecermos como humanos”. Ana Cristina é enfática ao afirmar que as expressões artísticas 

eram resultado do que sentiam, do que viviam e, para ela, os sentimentos eram mais importantes 

do que a técnica. Partindo dessa premissa, interessa-nos perceber nas ações juvenis as formas 

de expressões artísticas culturais desenvolvidas por estes/as, com o saber existente nelas no 

movimento expresso por entre as belezas que a arte propõe. Ivonildo assim se coloca: 

 Quem diria que aqui nós iríamos nos descobrir atores. Então o Urucongo nos remete a isso, 

aprendizagem. Na academia aprendemos que para ser ator você precisa passar por uma 
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formação qualificada. E nós fomos audaciosos de montar um espetáculo para colocar em cena. 

Então foi surpresa para as pessoas a gente ter atuado em vários espetáculos e ainda hoje sentir 

coragem de não perder aquele contato com a experiência de atuar no teatro. É ator é 

dançarino, é poeta.  Então o Urucongo é tudo isso. Para que mais resultado do que isso? E 

isso, em termo de qualidade de formação coletiva e individualmente para cada um tem um 

ganho muito maior. Porque a pessoa cresce não só na questão formativa, mas na questão da 

maturidade. A pessoa ganha conhecimentos que leva para a vida, esse é um ganho individual 

muito grande para cada um. Que através disso a pessoa vai construindo seu perfil, sua 

personalidade, escolhendo o que quer seguir.  

 

A fala de Ivonildo incide sobre a necessidade de não se deixar imobilizar pelas 

padronizações técnicas, pois é possível atuar artisticamente considerando a sensibilidade, os 

sentidos, o sentir. Duarte Júnior (2001) revela que as experiências culturais muitas vezes são 

apagadas por meio de uma padronização globalizada. As atividades artísticas e culturais do 

Grupo Urucongo nos mostram que os jovens veem na arte uma forma viva e bela de sentir e 

transmitir as experiências vividas por eles/ os e por seus ancestrais. Como afirma o arte-

educador “pela arte somos levados a conhecer aquilo que não temos a oportunidade de 

experienciar em nossa vida cotidiana. A arte possibilita o acesso aos sentimentos, forjando em 

nós as bases para que se possa compreendê-los” (DUARTE JUNIOR, 1991, p. 68 e 69). 

 A nosso ver, essa articulação caminha para a construção de um saber sensível, que 

para Duarte Júnior (2001), é mais amplo do que o conhecimento lógico-formal, pois, este último 

é limitado a técnicas e habilidades específicas, já o saber sensível abrange maiores 

possibilidades de habilidades. Duarte Júnior (2001, p. 14) assim se expressa: 

 
O saber carrega um sabor, fala aos sentidos, agrada ao corpo, integrando-se, feito um 

alimento, à nossa existência. Por este viés, o sábio distingue-se do especialista, esse 

detentor de conhecimentos parcializados que, na quase totalidade das vezes, não se 

conectam às ações de seu próprio dia-a-dia”. 

 

                  Diante do exposto, depreende-se a nossa preocupação que caminha em direção às 

ideias do autor em insistir na educação da sensível, que é “sobretudo e primeiramente, a 

educação dos nossos sentidos perante os estímulos mais corriqueiros [...] (DUARTE JÚNIOR, 

2001, p. 25). Em consonância com o autor, acreditamos na arte como caminho possível para 

construção da educação da sensível, descortinando múltiplas formas de perceber e revelar as 

nossas percepções do mundo. O poema que apresentamos a seguir expressa e problematiza as 

questões cotidiana de uma sociedade desigual, revela os sonhos e desejos de transformações, a 

esperança de um mundo melhor. Se não, vejamos os versos construídos por Manoel Leandro: 
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 Se nosso amor fosse amor 

e não novela 

se na favela 

morasse os filhos do doutor 

se o cantador 

cantasse a minha parcela. 

Se Gabriela 

me amasse como Mariana 

se minha cama 

não sentisse a falta dela 

ah! se Mandela 

estivessse onde esteve Obama 

e se Obama 

fosse como Zumbi. 

Se da janela 

fosse bastante para ver 

e se vencer fosse ver além da tela 

e sem cancela, 

sem colchete; sem vaidade, 

se a humanidade 

comesse na mesma panela. 

 

A arte traz perspectivas analíticas para refletir sobre as percepções dos/as jovens 

rurais e os problemas sociais evidenciados na comunidade e no mundo. As expressões culturais 

se mostram iluminadoras e problematizam questões contraditórias vividas por estes/as. Em 

vista disso, acreditamos que arte exerce papel fundamental na vida dos/as jovens do Grupo 

Urucongo. Constituindo-se, porém, em uma experiência formadora, mobilizada por uma 

multiplicidade de registros, possibilitando aprendizagens e reflexões resultantes das vivências 

cotidianas. Os/as jovens conseguem a partir de suas práticas realizar a leitura que fazem do 

contexto e buscam desenvolver um conjunto de ações que visam a transformação social. A arte 

pulsa nas atividades realizadas pelo grupo desta investigação, e dialoga com as questões 

políticas, sociais, econômicas e culturais e sensitivas. 

No item seguinte refletiremos sobre os sentidos das experiências para o Grupo 

Urucongo de Arte. 

 

6.3 Os sentidos das experiências: “O Urucongo foi a minha melhor experiência de 

formação” 

                    

                     Achamos interessante iniciar este item retomando a fala de Ana Cristina, a qual 

deu o título deste capítulo onde dialogaremos sobre as categorias sentidos, experiência e 

experiência formadora. Para tanto, apresentamos dois conceitos considerados fundamentais 

para compreensão do debate. Inicialmente apresentamos o conceito de sentido a partir da 
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compreensão Vigoskyana (2009), e em seguida o conceito de experiência a partir de Josso 

(2010). No decorrer do texto vamos dialogando sobre experiências formativas, sujeito de 

formação, conectando as contribuições de Josso às de Larrosa (2015, 2002), Benjamin(1985) e 

os/as colaboradores/as da pesquisa.  

                  Com efeito, entendemos por sentido, um acontecimento, ou conjunto de 

acontecimentos semânticos particulares constituído através das relações sociais, nas quais uma 

gama de signos é posta em jogo. Para Vigotsky, (2009, p. 465), 

 
[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta 

em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre a formação dinâmica, fluída, 

complexa que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma 

dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, 

ademais uma zona, mais estável uniforme e exata. 

 

                   Em Vigotsky (2009), compreendemos que o sentido real de algo é expresso “por 

toda riqueza dos momentos existentes na consciência e relacionados àquilo que está expresso 

por uma determinada palavra” (p. 466). Com base neste entendimento Vigtoskyano, buscamos 

compreender os sentidos das experiências vividas pelos/as jovens rurais do Grupo Urucongo de 

Artes. 

                  No tocante à experiência, Benjanmin (1994), por sua vez, no texto Experiência e 

Pobreza, afirma que geralmente as experiências são repassadas de modo benevolente ou 

ameaçador à medida que crescemos. E assim se coloca: “Ele é muito jovem, em breve poderá 

compreender”. Ou: “um dia ainda compreenderá”. Sabia-se exatamente o significado da 

experiência. Ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa com a autoridade da 

velhice” (p. 114). Benjamin, acrescenta no Texto o Narrador que as ações de contar história 

estão em baixa, porque decaiu também a prática de repassar experiências. A partir dos diálogos 

produzidos no campo, pudemos perceber que os jovens desta pesquisa buscam um resgate das 

experiências, uma vez que iniciam o trabalho a partir da escuta do seus ancestrais, levando em 

consideração um trabalho de memória. Pereira (2010) revela que trabalhar com a memória tem 

sentido “a partir do momento que registro as marcas mobilizadoras ao mesmo tempo que as 

recupero transmutadas em outra coisa que não é mais o acontecimento que as gerou, mas um 

novo movimento e uma nova configuração para a qual elas contribuem, em suas novas 

performances”. 

                 Por outro lado, é imperativo trazer o conceito de experiência a partir de Josso (2010, 

p.100), referindo-se à experiência no trabalho biográfico, 
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[...]esse conceito de experiência é utilizado para articular o processo de formação e o 

processo de conhecimento. Entremos, pois, naquilo que se torna experiência. O 

primeiro momento de transformação de uma vivência em experiência inicia-se 

quando prestamos atenção no que se passa em nós e/ou na situação na qual estamos 

implicados, pela nossa simples presença. [...] 

 

                   De acordo com Josso (2010), a nossa atenção é solicitada quando começamos a 

perceber os resultados que a experiência provocou em nós, prestamos atenção no modo como 

fomos afetados por ela, neste intento, procuramos dar sentido ao que se passou. Já em Larrosa 

(2015), experiência é tudo aquilo que nos toca. Desse modo, vamos conversando sobre as 

experiências de formação vivenciadas pelos/as jovens do Urucongo e os sentidos desta 

formação. Larrosa (2002, p. 19) assevera:  

 
O sujeito da experiência seria como um território de passagem, algo como uma 

superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns 

afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos, (...) o sujeito 

da experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. 

 

                    Com base neste entendimento, buscamos perceber os sentidos dados ás 

aprendizagens experienciais realizadas no Grupo Urucongo, mergulhando nas narrativas 

apresentadas pelos/as jovens e tentando reconhecer algumas marcas, e efeitos dessas 

experiências. A fala de Rosely é enfática ao colocar a importância do Urucongo e seus efeitos 

em seu processo formativo: 

 

   [...] Se não fosse o Urucongo eu não seria a pessoa que sou hoje, a preocupação de sempre 

está procurando melhoria. Na questão da formação também, procurando uma faculdade que 

pudesse ajudar a contribuir aqui na comunidade e não fazer uma coisa apenas por fazer. A 

formação no Urucongo principalmente, foi que fez eu ser o que sou hoje. O grupo Urucongo 

foi formativo para mim, mais formativo do que a universidade ou a escola.   

 

  

 A elaboração de Rosely caminha em direção aos dizeres de Larrosa (2015, p. 10) 

ao afirmar que: 

 
 [...] a experiência é algo que (nos) acontece e que as  vezes treme, ou vibra, algo que 

nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que 

as vezes, algumas vezes quando cai na mão de alguém de dar forma a esse a esse 

tremor, então somente então, se converte em canto. 

 

                   Os momentos vivenciados no Urucongo parecem ter sido transformados em cantos, 

isso se evidencia quando afirma que o grupo permitiu uma leitura mais crítica da realidade, uma 

experiência que toca, vibra e faz pensar. É interessante observar na fala de Rosely, o quanto o 
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Urucongo foi formador. É uma fala que também faz refletir sobre a existência e alternativa de 

espaços de ensino e aprendizagem, muitas vezes mais exitosas do que a escola. Rosely destaca 

o Urucongo como uma experiência formativa importante em sua vida.  

                   Para adentrar no conceito de experiência formadora, buscamos nos aproximar das 

elaborações de Josso (2004, p. 39) que assim pontua: 

 
o que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que articula, 

hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, 

técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma 

presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de 

registros. 

 

                       Josso (2010, p. 48) nos diz que “a experiência formadora implica uma articulação 

conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação”. Entendemos 

que os/as jovens procuram o sentido das experiências vividas no Urucongo, e à medida que 

falam sobre tais experiências, constroem uma representação de si. Conforme exposto, 

observamos que as experiências vividas pelos/as jovens do Urucogo de Artes demostram a 

forma como encontram para superar as situações-limite a eles/as colocadas. São jovens filhos 

de agricultores sem terra que procuram dialogar com a arte, buscando melhorias para eles/as e 

seus pares.  Josso (2010, p. 48-49) afirma: 

 
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si a 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 

Contudo é um modo de dizermos que, nesse continuum temporal, algumas vivências 

têm uma intensidade particular que se impõe a nossa consciência e delas extrairemos 

as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ ou com o nosso 

ambiente humano e natural. 

 

                   No que se refere às experiências formativas, Delory-Momberger (2008, p.10) 

acrescenta: “toda experiência é formativa, na medida em que se inscreve numa configuração 

biográfica, na qual encontra sua forma e seu sentido, em relação a um conjunto ordenado de 

experiências construídas”. Dadas essas premissas, adentramos no relato de Manoel Leandro, 

que traz a seguinte questão: 

 

 Aqui a gente aprendeu muita coisa que dificilmente se aprenderia na escola formal, muita 

coisa mesmo. Por exemplo: a questão da memória de você conhecer a história do seu lugar, as 

músicas o jeito de dançar, que a gente não aprende na escola, mas é um conhecimento muito 

grande.  A questão da formação não só neste sentindo, mas, as formações que tivemos sobre 

agroecologia e como plantar sem agrotóxicos, sem utilizar queimadas, essas coisas que a gente 

foi aprendendo nas formações que fomos fazendo. E teve muita coisa que a gente aprendeu 
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mesmo com as pessoas da comunidade, numa roda de conversa, nas conversas informais, 

aprendendo com esse povo. Povo esse que a escola formal desconsidera, a escola desconsidera 

o saber que o povo traz. Então, acho que o Urucongo trabalha muito com esse perfil de 

formação. A oficina de instrumento, me possibilitou facilitar oficinas em vários locais, uma das 

coisas que aprendi aqui e consigo multiplicar esses saberes em outros lugares. Isso é muito 

interessante.  

 

                   Manoel Leandro atribui sentido às vivências no Grupo Urucongo e aponta a 

intensidade dessa formação que se revela no modo de pensar e perceber o mundo do qual faz 

parte. Quando fala dos processos de aprendizagem, ele quer dizer assim como Larrosa (2015, 

p. 25) que para observamos se as experiências nos tocam é necessário “[...] parar para olhar, 

parar para escutar, pensar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demora-se nos 

detalhes [...] abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 

escutar aos outros, cultivar a arte do encontro.” Ao falar sobre as aprendizagens decorrente da 

escuta, nas rodas de conversas, nos diálogos com os mais experientes da comunidade num 

trabalho de memória, recordamos Benjamin (1994, p. 201), quando fala que “o narrador retira 

da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou relatada pelos outros. E incorpora as 

coisas narradas a experiência de seus ouvintes [...]”. Entendemos nas considerações feitas por 

Manoel Leandro haver o encontro dessas experiências, pois ele aponta questões relevantes e 

uma delas é reconhecer a existência de um saber popular advindo das experiências dos seus 

ancestrais, estes por sua vez, muitas vezes tem sido negados pela escola formal 

institucionalizada. Ao longo das falas dos atores desta pesquisa aparecem essas tensões, e a 

denúncia da negação do saber do povo. Destacamos, como denúncia justa, como assevera 

Arroyo (2012, p. 359). Geralmente, 

 
 As políticas, assim como as diretrizes curriculares dos cursos oficiais de formação, 

limitam-se a formar professores para o ensino fundamental e médio ou para educação 

escolar da infância e de jovens e adultos. Essa concepção se limita aos processos 

escolares e com ênfase no ensino aprendizagem, secundarizando os processos 

educativos, de desenvolvimento pleno, social, intelectual, cultural, ético, identitário 

dos educandos. Sobretudo ignoram os processos de formação que acontecem no 

trabalho, na sobrevivência, nas resistências à opressão, na diversidade de lutas, ações 

e movimentos de libertação. 

 

                   Os movimentos sociais contribuem fortemente para repensar a pluralidade de 

concepções formativas e os lugares de aprender e ensinar.  Contudo, a proposta de educação do 

campo propõe uma educação totalizante de formação que rompa com o modelo instrumental e 

que sua raiz seja o ser humano e seu processo de humanização (ARROYO, 2012). As falas 

evidenciadas por Rosely e Manoel nos trechos anteriores convidam os educadores e educadoras 
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a reconhecerem a pluralidade dos espaços de produção de saberes. Certeau (1995, p.191) 

assevera que “nossos modelos teóricos praticamente não nos permitem pensar o plural”. 

Precisamos superar a visão a visão de exclusividade dada às instituições escolares como lugares 

de produção de conhecimento, e mais do que isso, visibilizar os saberes que são produzidos 

pelos grupos populares em lugares diversos. Compreendermos que existem outros espaços 

pedagógicos de humanização fora das instituições consideradas como legítimas. No tocante à 

experiência de humanização, Kássio apresenta “o Urucongo como um instrumento de luta. Uma 

escola, no sentido de formação e convivência com as pessoas e o ambiente”. 

                  As análises decorrentes dessas experiências formativas apontadas por jovens rurais 

indicam caminhos para uma prática educativa dialógica, que fuja gritantemente dos modelos 

tradicionais tido como exclusivo em instituições hierarquizadas. As luzes apontadas por eles/as 

refletem a necessidade de dialogar sobre os saberes silenciados nas comunidades rurais, os 

saberes do povo e que esse povo seja sujeito ativo dessa formação.  Não podemos perpetuar um 

modelo de educação colonializante e desumanizante que historicamente perpetua nas 

instituições tidas como oficiais, pois, há saberes entre nós. E como aprender dialogar e valorizar 

esses saberes? Manoel Leandro dá algumas pistas quando faz a seguinte afirmação: 

 

 Eu acho que o grande aprendizado, o grande ensinamento é a gente aprender a olhar para o 

nosso lugar com um olhar diferenciado. Compreender que nós podemos transformar esse nosso 

ambiente, que as coisas não estão determinadas, podemos perceber esse ambiente e a gente 

pode agir neste ambiente, a gente pode transformar esse ambiente, e, transformar esse 

ambiente é pensar a partir da educação contextualizada, da agroecologia, da economia 

solidária, da cultura e da educação. 

 

 

                Ao afirmar que as coisas não estão determinadas, entendemos que o pensamento de 

Manoel Leandro corrobora com Ferrarotti (2014, p. 76) ao dizer que o “homem não é objeto 

passivo que o determinismo quer que ele seja. Cada ato ou comportamento humano contém em 

seu campo a presença simultânea e ativa dos condicionamentos externos e da práxis humana 

que os filtra e interioriza ao totalizá-los”. A reflexão que Manoel Leandro apresenta se constitui 

em um importante diálogo para pensar sobre o processo de colonização ao qual fomos 

submetidos/as no decorrer da história. Quais conhecimentos são considerados válidos e ainda 

sobre a necessidade urgente de olharmos para dentro, olhar para si. Olhar para si, não no aspecto 

individual do sujeito, mas para si enquanto sujeito plural.  

                   Manoel Leandro nos faz lembrar uma passagem de Santos e Meneses (2009, p. 13) 

ao afirmarem que “o colonialismo estabeleceu uma relação epistemológica extremamente 
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desigual entre saber-poder que conduziu a supressão de muitas formas de saber própria dos 

povos e/ou nações colonizadas relegando muitos outros saberes para um espaço de 

subalternidade”. A força hegemônica do sistema colonizador quer perpetuar um pensamento 

liberal de que existe um conhecimento epistemológico científico e universal que deve ser 

valorizado, negando, portanto, outras epistemologias.   

                 Contudo, os/as jovens vêm mostrando que existem outros lugares e outros sujeitos 

em diferentes espaços produzindo conhecimentos. Eles/as estão aprendendo com as pessoas 

mais experientes da comunidade, e que precisamos aprender a olhar para dentro. “Crescemos 

escutando que aqui era ruim que aqui não era espaço bom para viver, precisamos desconstruir 

isso, e descontruir é deixar esse olhar colonizado que aprendemos a ter, que quiseram que 

tivéssemos” (Manoel Leandro). Neste sentido, concordamos com Lander (2005) ao afirmar a 

negação do direito do colonizado começa pela afirmação do direito do colonizador. Desse 

modo, reforçar a ideia de um único conhecimento universal e válido é negar um saber 

construído pelas camadas populares. É impedir que haja um diálogo entre as múltiplas 

epistemologias. Como assevera Manoel Leandro, no trecho anterior, é necessário aprender 

olhar para o nosso lugar com  olhar diferenciado, descolonizar o olhar permitindo reconhecer o 

local com suas experiências e possibilidades epistemológicas. 

                   Ainda na tentativa de compreender a experiência de formação vivenciadas pelos/as 

jovens do Urucongo, vamos buscando inspiração em Larrosa (2011, p. 6-7) que afirma que 

existe na experiência um princípio de reflexividade e um princípio de transformação. 

Poderíamos dizer, portanto, que: 

 
a experiência é um movimento de ida e volta. Um movimento de ida porque a 

experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída 

para fora, um movimento que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do 

acontecimento. E um movimento de volta porque a experiência supõe que o 

acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu 

penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero. 

 

                   Partindo dessa premissa, buscamos observar a fala de Ana Cristina refletindo sobre 

como a experiência de ser Urucongo pode ter afetado o seu modo de sentir, de pensar, ou de 

querer. Se o fato de ser Urucongo provocou essa reflexividade e/ou formação. Vejamos: 

 

Antes do Urucongo eu sempre escutava, que precisava ser o melhor para vencer. Aqui a gente 

escuta que você não é melhor do que ninguém.  Já em algum curso que você faz, em algumas 

palestras que ia participar, em outros espaços era muito forte essa história da competitividade, 

você tinha que ser o melhor. O Urucongo, faz a gente ver que pode dar o melhor de si para a 
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gente crescer junto. Na escola, na maioria das escolas a gente não vê isso, você escuta que 

você tem que ser o melhor, você precisa derrubar o outro para ser melhor, o que prevalece é a 

questão mais individualista. E assim, a escola forma na questão de conteúdo, se não fosse o 

Urucongo não tínhamos essa consciência, acredito que eu não tinha essa consciência que tenho 

hoje. Para mim, o Urucongo também me ajudou a pensar no coletivo, enxergar a minha 

realidade de outra maneira, de ver a possibilidade de dialogar com a identidade do lugar 

mesmo, a se reconhecer.  Na escola, até os professores ficam inferiorizando quem é do Sítio. 

O Urucongo foi um espaço formativo que fortaleceu nossa autoestima, para se fortalecer no 

reconhecimento da nossa identidade. Aprendi coisas no grupo que jamais aprenderia na 

escola. E vejo assim, dentro da universidade sempre que vejo algum texto eu tentava fazer 

relação com o que a gente vivencia aqui. Muitas vezes, a maioria das vezes, os professores, se 

voltam muito para a questão da escola, nunca estabelecem essa relação com o local, com a 

comunidade, então eu começo a olhar a partir daqui. O Urucongo me ajuda a fazer leituras 

mais crítica, me ajuda a estabelecer relações com a minha realidade. 

 

                    À medida em que paramos para analisar este relato de Ana Cristina, observamos 

que ela nos coloca diante de questões relevantes que merecem um olhar atento. A primeira delas 

é apontar o Urucongo como uma experiência formadora. Neste sentido, retomamos, as 

elaborações de Josso (2010) para confirmar que experiências formadoras são as experiências 

que nos possibilitam aprendizagens, e refletir sobre os conhecimentos, sua funcionalidade e 

significação. Assim, pode ser uma experiência positiva ou negativa.  

Sendo assim, é a partir do Urucongo que Ana Cristina começa a repensar o papel 

da universidade, seu modo de trabalho e a forma como  vê e apresenta o mundo aos seus/as 

educandos/as. Revela que, geralmente, o tipo de formação vivenciada na universidade, ou na 

escola coloca o sujeito de forma individualizada, produzindo uma formação que não pensa na 

coletividade, mas que incentiva a competição, uma vez que reforça o tempo todo que você 

precisa ser melhor para se dá bem socialmente. Se dar bem significa que você precisa deixar 

outros para trás, significa que você precisa ser melhor que os outros. Aponta a escola como um 

espaço de formação baseado na competição e desigualdade social, onde o vencedor é aquele 

que conseguir se sobressair aos outros. 

                 O segundo ponto de reflexão apontada por Ana Cristina neste relato se refere aos 

conteúdos da formação universitária. Ela faz uma crítica à manunteção de um ensino 

conteudista. De acordo com seu relato, a universidade forma em relação ao repasse de conteúdo, 

mas pouco ajuda a olhar a realidade, ou seja, o conteúdo não se transforma em ferramenta para 

uma leitura crítica da realidade, dado o modo fragmentado e descontextualizado que é 

apresentado. Deixa evidente que o Urucongo é que deu condição para que ela consiga 

estabelecer relações entre os conteúdos recebidos e a realidade do seu contexto. Essa tensão 

evidenciada na fala de Ana Cristina serve de material para reflexão sobre os processos 
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formativos na universidade e sobre a prática pedagógica que a mesma vem oferecendo. Que 

público estamos formando? Para qual tipo de atuação e em quais espaços? Em consonância 

com Josso (2010, p.51), entendemos que “os contextos socioculturais nos quais se produzem 

os acontecimentos que serão objetos de uma experiência são, sem dúvida, tão variados quanto 

possível em sociedades simultaneamente pluriculturais [...].” Precisamos avançar neste debate. 

                   A terceira questão, não menos importante, refere-se à experiência formativa no 

Urucongo como fortalecedora da identidade, segundo ela, foi a experiência de formação vivida 

no Urucongo que potencializou um olhar diferenciado para sua realidade e seu contexto. 

Quando afirma que o Urucongo ajudou a olhar para dentro, acreditamos que é uma experiência 

que vem permitindo descolonializar o olhar. Em Freire (2011, p. 51), aprendemos que “a 

realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens não 

se transforma por acaso. [...] transformar a realidade opressora e histórica, é tarefa dos homens”. 

A partir desses relatos que vão se desenhando no decorrer do texto, acreditamos que estes/as 

jovens estão vivenciando um processo autoformativo, uma vez que, pensam sobre o que lhes 

aconteceu depois de sua inserção no Grupo, e o que fazem com estes acontecimentos. Josso 

(2010, p. 62)  revela:  

 
As narrativas de formação e o trabalho intersubjetivo de análise e de interpretação dão 

acesso a um conhecimento de si, fonte de invenção possível de seu vir a ser, no 

entanto, os efeitos transformadores desse trabalho são aleatórios porque 

exclusivamente orientados pelo pensamento reflexivo. 

 

                   O processo de formação vai ajudando no conhecimento de si e no seu possível vir 

a ser, vem ajudando a “desvelar a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual [...] devem 

incidir sua ação transformadora, tanto mais se “inserem” nela criticamente” (FREIRE, 2011, p. 

54). Contudo, as questões apontadas pelos/as jovens em seus relatos evidenciam que os sentidos 

das experiências vividas no Urucongo fortalecem a relação com a identidade, o reconhecimento 

e o fortalecimento com o local, questiona o papel da escola na relação ensinar e aprender. Os 

pontos nos quais tocam nos possibilita uma reflexão sobre quais espaços nos dirigimos quando 

estamos nas universidades e escola, exige de nós profissionais da educação incluir e se incluir 

em diferentes espaços formativos. A própria Ana Cristina aponta que o que aprendeu no 

movimento jamais aprenderia na escola. Essa realidade foi apontada por praticamente todos os 

os/as interlocutores/as da pesquisa. 

                  Dando continuidade a este debate, apresentamos a fala de Kássio quando diz: 
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 A partir da minha entrada no Urucongo comecei a ver o mundo e as pessoas de outra maneira. 

Por exemplo: o Urucongo me aproximou da cultura. Eu não apreciava muito os grupos de 

reizado. O próprio Urucongo mesmo, eu via mais não enxergava sua beleza e riqueza cultural. 

Eu não dava importância, depois comecei a perceber a importância da cultura, a importância 

da união para as conquistas comunitárias, da valorização da cultura e costumes dos mais 

velhos. Além da formação que a gente aprendeu muita coisa sobre músicas e histórias culturais 

do povo.  Conheci muitas pessoas novas e comecei a participar de vários eventos e que para 

mim eram formativos. 

 

                   Ao observarmos a fala de Kássio, caminhamos ao encontro das elaborações de 

Josso (2010, p. 100),  ao revelar que “a reflexão sobre a vida é centrada em salientar as 

experiências que consideramos significativas para a compreensão do que nos tornamos, nesse 

dia, e de que forma chegamos a pensar o que pensamos de nós mesmos, dos outros, do nosso 

meio humano e natural”. Kássio vai mostrando a importância dos acontecimentos, a 

ressignificação do seu olhar sobre a cultura, sobre a união para somar forças nas lutas 

comunitárias. A partir das experiências formadores vividas no Grupo ressignifica o seu meio 

humano e natural, tem um olhar plural. 

 Ancoradas nos pressupostos teóricos-metodológicos escolhidos para esta pesquisa 

e que coaduna com a ideia de formação como construção de sentidos, buscamos dialogar sobre 

a caminhada no Urucongo, avaliando suas forças, fraquezas e sonhos futuros. Josso (2010) 

assevera que no processo formativo faz-se necessário interrogar:  Como me tornei o que sou? 

O que essas aprendizagens fizeram comigo? E agora o que faço com o que aprendi?  

Nesta perspectiva, fomos conversando sobre as experiências formadoras, onde 

estamos e onde queremos chegar? Quais nossas forças e quais nossas fraquezas enquanto grupo? 

Os pontos fortes e fracos percebidos por eles/as no Urucongo. Para Josso (2010), a atenção 

consciente é fundamental para a formação. Pela reflexão crítica o sujeito que examina, interpreta 

pela narrativa sua trajetória, projeta com base em seus sonhos e sabedoria de vida. 

  A seguir apresentamos os diálogos produzidos pelos/as jovens. Os resultados deste 

debate encontram-se sintetizados em dois grupos conforme respostas dos/as colaboradores/as, 

para eles/as as principais forças são: 

 

Memória, porque foi através da memória que esse grupo surgiu, do resgate da memória dos 

mais velhos que contribuíram e ainda contribuem para que o grupo continue. O segundo ponto 

que trago é a arte, a arte hoje no grupo é um fator muito forte e através dela surgem várias 

oportunidades, vários intercâmbios, vários aprendizados (Kássio). 
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                      Kássio traz a memória e arte como principais forças do grupo. Ressaltamos, 

portanto, que memória é uma categoria que emergiu no campo. “A memória permite a relação 

do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual de das 

representações” (BOSI, 1994, p. 46). Entendemos a partir da autora que as lembranças do 

passado ajudam a construir o presente. Lucas, no entanto, aponta a colaboração e a cultura como 

as principais forças. (ARÁUJO, 2016, p. 118) revela que “a memória cumpre papel de 

fundamentar e organizar a reconstituição de si mesmo. Uma memória reconstituída que procura 

dá sentido as identidades.”  

                  Para Rosely, as forças estão na coletividade e na esperança. Assim se expressa: 

A coletividade, por mais que estejamos dispersos a gente permanece junto pelo um ideal. A 

coletividade e a esperança que a agente tem de melhoria para nossa comunidade, e de melhoria 

do grupo, crescimento do grupo e com isso da comunidade também.  

 

                  A ideia da coletividade apresentada por Rosely fortalece a luta dos sujeitos 

históricos em busca do “ser mais”. Existe um ditado popular fortemente propagado nos 

movimentos sociais que diz: “quando o povo se junta o poder se espalha”. Acreditamos que 

quando Rosy se refere ao coletivo, afirma que é mais fácil lutar junto com o povo por seus 

ideais do que sozinha. A ideia de coletivo impulsiona a luta e dá sentido as ações. Retomando 

o conceito de esperança em Freire (2011), vamos compreender que esperança não quer dizer 

esperar, mas refere-se a luta, que não coaduna com um cruzar de braços. Nesta mesma 

perspectiva de coletivo, Ana Cristina acrescenta: 

 

 Eu coloquei como força é a união, porque é isso a gente sabe que pode contar um com o outro. 

Eu acho que a nossa história ela é uma /força, [...] a história ela atrai pessoas para nossa 

comunidade e mesmo a gente não estando um tanto parado, não desenvolvendo atividade a 

nossa história é uma força. 

 

                    É interessante observar como a própria manifestação de suas forças apresentam 

características avaliativas do Grupo. Percebem os pontos fortes e ao mesmo tempo evidenciam 

algo que para eles/as não estão muito bem. A cultura, a memória, e a coletividade têm ganhado 

destaque nas vozes desses/as atores/atrizes que compõem o Urucongo. Sobre as principais 

fraquezas apontam:  

 

Eu achei que por enquanto está faltando mais articulação. Mover mais os jovens, ter mais 

ensaios, haver mais encontros. Acredito que deveria haver mais parcerias para trazer mais 

coisas para a comunidade. 
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                  Quando Kássio aponta a necessidade de haver mais encontro, creio que ele fala da 

urgência de um calendário para sistematização dos encontros, pois, muitas vezes eles se reúnem 

em vésperas de atividades, o que talvez dificulte uma participação mais efetiva de outros/as 

jovens. Ao refletir sobre as principais fraquezas, Lucas comenta: 

 

 Eu coloquei o investimento. Acho que o investimento está muito pouco no grupo e sobre o 

planejamento, falta de planejamento, faz tempo que o grupo não ensaiou e tudo. 

 

                A fala de Lucas vai ao encontro do pensamento de Kássio no que diz respeito a 

articulação, a falta de planejamento que muitas vezes, tem impedido um trabalho mais efetivo 

no tocante aos ensaios e participação do grupo.  Lucas, assim como Kássio, consegue enxergar 

os elementos internos e externos, ao apontar a falta de investimento, reconhece que é uma 

questão externa que ultrapassa os limites do grupo. Apontam também a cultura como elemento 

fundamental. 

                E nesse processo avaliativo de olhar para dentro do grupo, Rosely diz que: 

 

E as fraquezas, eu coloquei assim no desenho, como se fosse assim nós, a gente sabe o que a 

gente quer, a gente visualiza várias coisas bonitas, coisas possíveis, que a gente quer fazer, 

mas fica tudo no canto, a gente não consegue caminhar e fica tipo esperando um pelo outro, 

isso é muito forte entre a gente, a gente espera muito pelo outro e ai o tempo passa e a gente 

não consegue avançar. Outro ponto franco por mim identificado é não cumprir os 

planejamentos, a gente até pensa, até sabe o que temos que fazer, mas acabamos não buscando 

coisas que possibilite esses acontecimentos. A gente tem vários sonhos mais não consegue 

caminhar, correr atrás das possibilidades, de apoio e tudo acho que isso é uma fraqueza. Isso 

é uma fraqueza que faz com que a gente estacione. É isso. (Rosely) 

 

E como fraqueza, eu acho que é essa questão do comodismo mesmo, a gente estava num bom 

estágio fazia atividades, a gente ficou acomodado. É tanto que os frutos que temos são 

resultados de trabalhos anteriores. Então coloquei como mais forte essa questão do comodismo 

como um dos nossos pontos fracos. (Ana Cristina) 

 

E como ponto fraco, eu coloquei assim ideias fortes e ações mínimas, quando a pessoa se reúne 

tem muitas ideias para ser realizadas, mas as ações concretas tem tido muitas dificuldades, 

mas eu vejo que algumas coisas não dependendo só da gente assim, depende,  porque depende 

do tempo de irmos atrás, mas que não é só o Urucongo em si, para realizar essas ideias. Mas 

precisa da força de vontade da gente para ir atrás e conseguir mesmo, para que se realize, isso 

[...] ações mínimas porque dependente da gente também. Porque a gente tem que se dedicar o 

grupo e tem assim a linha privativa também de cada um né? Não esquecendo, assim, o ideal 

do grupo né, mas isso remete a ideia. (Ivonildo) 

 

 

                    Vale salientar que as falas trazidas por estes/as jovens tanto expressam uma síntese 

individualizada, quanto uma leitura coletiva da experiência. Essa ideia vai ao encontro as 
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elaborações de Ferrarotti (1988, p .26) ao desenvolver o conceito de “singular plural”. Nós 

somos resultados de uma sociedade. Nossas experiências são frutos dos filtros sociais dos quais 

fazemos parte. Se retomarmos algumas falas   as palavras “comodismo” “força de vontade”, 

precisa ser analisada dentro dos pressupostos da dialética, ou seja, isso pode existir, porém há 

outras questões que também muitas vezes impedem a realização de ações mais efetivas. Vimos 

no capítulo quatro desta tese, que esse é um grupo que se mobiliza com muita força de vontade. 

Não existe, efetivamente uma verba, um investimento financeiro que os ajudem a desenvolver 

os projetos. Eles/as inventam modos de existir e subsistir, então percebemos no grupo a força 

do voluntariado e do desejo político de intervir na sua comunidade. As questões que eles/as 

enfrentam perpassam pela falta de investimento para as ações dos jovens do campo. Muitas 

vezes, as políticas públicas são falhas quando pensam minimamente nas juventudes 

camponesas.  

 Rosely reafirma o potencial do grupo. Para ela, é um grupo que tem nome e que 

conseguiu visibilidade na região. Diante deste reconhecimento, a partir de um olhar para dentro, 

continuamos nosso debate interrogando, como eles/as se percebem; existem mais forças ou 

fraquezas? 

 Eu consigo perceber mais forças, porque assim, acho que por mais que a gente esteja parado. 

Parado que falo, sem conseguir fazer as atividades todas, mas a gente consegue visualizar 

várias conquistas que a gente teve através do grupo. Através do Urucongo, a gente conseguiu 

várias conquistas. 

 

                   Já para Ana Cristina, no momento atual, acredita que as fraquezas estão em 

evidência, e assim se pronuncia: 

 

 Eu acho que no momento, nesse momento, eu vejo mais fraquezas, acho que a gente tem muita 

força, e se a gente for avaliar enquanto possibilidade a gente tem mais força, enquanto ação a 

gente tem mais fraqueza, porque o que estamos fazendo? E assim o que nós temos de força hoje 

é frutos de ações passadas inclusive né, como a gente está nessa coisa a gente tem mais 

fraqueza e se a gente continuar assim, as nossas forças vão se perdendo. 

 

                  Houve aqui uma certa divergência de opiniões. Para Rosely, existem mais forças, já 

Ana Cristina apresenta duas questões: possibilidades e ações. Existe a possibilidade como força, 

mas as ações, segundo ela, ainda carecem de um olhar mais efetivo. Vejamos: 

 

Enquanto possibilidade a gente tem mais força e a gente não pode deixar, o que a gente tem de 

fraqueza inibir as nossas forças. O que a gente tem de limitação é mais nossa e que a gente 

pode mudar isso, nessa questão de ação, porque a gente não está se mexendo. Ai quando a 
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gente começar a fazer o que é preciso fazer. A gente vai perceber o que é externo a nós que nos 

atrapalha.  

 

                  Na realidade, sua fala se mostra como um alerta para não perder de vista as 

possibilidades visualizadas a partir do Urucongo. De acordo com sua colocação, atualmente o 

grupo necessita de uma mobilização mais efetiva. Embora Ana Cristina se coloque dessa forma, 

nós conseguimos perceber uma intensa mobilização no Chico Gomes nesses anos de pesquisa. 

É bem verdade que eles/as não apresentaram um calendário sistematizado nem de ensaios, nem 

de reuniões, mas neste percurso participamos de vários momentos viabilizados pelo grupo, 

participamos de encontros com pesquisadores de diferentes Universidades das quais podemos 

citar: Universidade Federal do Cariri - UFCA, Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, 

Universidade Regional do Cariri - URCA. Faculdade do Juazeiro do Norte- FJN e nós, 

Universidade Federal do Ceará - UFC74, além de outros tantos grupos dos movimentos sociais.  

                   Participamos também de um encontro Nacional de Juventude, sediado na 

comunidade, logo no início da pesquisa em 2014. Participamos de várias rodas de conversas 

com as meizinheiras e jovens pesquisadores de diferentes áreas inclusive da Medicina. Fizemos 

com eles/as trilhas comunitárias em diferentes momentos com visitantes de vários lugares 

inclusive da França, e acompanhamos os grupos em algumas apresentações artísticas em outros 

espaços, como por exemplo na Mostra SESC Cariri de Cultura.75, e o Carnaval Cultural do 

MOACPES76. O que queremos evidenciar é que embora eles revelem que o grupo se encontra 

“parado”, esse grupo já conseguiu alcançar uma dimensão significativa tanto no campo cultural, 

quanto social e político.  

                Atualmente, muitas pessoas que chegam na comunidade do Chico Gomes são levadas 

pelo Urucongo, não vão mais pelo engenho ou pela cana de açúcar de outrora. É um território 

rico, que efetivamente oferece possibilidades de pesquisa. No nosso entendimento, o Urucongo 

atualmente não é só um grupo, é espaço, é território, lugar de sociabilidade, onde se experimenta 

e vivencia as lutas cotidianas, é lugar de conhecimento. 

                 No meio do debate foram mostrando qual lugar o Urucongo ocupa em suas vidas:  

o Urucongo assim, ocupa um lugar em minha vida como protagonista, protagonista tanto 

individual, como intelectual é acho que foi a porta para nos levar enquanto criança para o 

amadurecimento, até nossa faixa etária de juventude e até adulto e acarretou bastante 

                                                 
74 Destacamos que de todas as pesquisas sistematizadas, essa tem como objeto central o Urucongo, embora todas 

as outras falem do Grupo e este tenha sido fundamental para a efetivação das pesquisas realizadas na comunidade. 
75 Mostra SESC Cariri de Cultura. Geralmente ocorre no mês de novembro. 
76MOACPES- Movimentos de Arte e Cultura do Pé da Serra. 
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transformações, as portas que o Urucongo abriu espaço para o nosso crescimento enquanto 

pessoa e enquanto comunidade (Ivonildo). 

 

 Ocupa na minha vida um lugar de transcendência, assim eu no outro encontro eu falei assim: 

o Urucongo é como se fosse um filho que foi gerado por várias pessoas, ele ajuda a gente a 

transcender. Um filho ele tem uma ligação mais próxima, nessa questão da geração e eu acho 

que o Urucongo ele ajuda a gente a transmitir ideias, conhecimentos, ele ajuda a gente a 

transcender então, acho que é um lugar de transcendência, transcendência (Manoel). 

 

 Para mim o Urucongo foi para mim um espaço, por exemplo um amigo você quer, uma pessoa 

que é um grande amigo que você quer o bem dele, que você quer aprender com ele, que você 

quer ensinar a ele entendeu? É tipo isso, ocupa um lugar de amizade que tanto contribui para 

você, como você pode contribuir para ele (Kássio). 

 

 Eu não sei se é um espaço assim em minha vida, mas é tipo assim: algo que me sinto bem, eu 

me sinto satisfeita, eu me sinto realizada enquanto Urucongo. É uma realização e ao mesmo 

tempo, é uma alegria enquanto Urucongo (Edilânia). 

 

 Para mim Urucongo foi e é Transformação, eu sempre disse desde o começo que se não fosse 

o Urucongo na minha vida eu não seria a pessoa que sou hoje. Ter o olhar que tenho hoje 

sobre as coisas, então assim o Urucongo para mim é transformação (Rosely). 

 

 É um pouco do que cada um disse para mim né, é como um filho que a gente quer contribuir, 

que a gente se sente responsável por ele, é como pai que acho que assim, o Urucongo foi assim 

uma das minhas experiências de educação que eu considero mais valiosa, e é isso, uma relação 

de troca, um lugar que me sinto bem ( Ana Cristina). 

 

                 A análise que fazemos dessas falas é que o Urucongo traz uma significação 

importante na vida de cada um desses/as jovens, é um espaço de transformAÇÃO, provedor de 

diálogos entre a cultura, a realidade e os seres humanos. Constitui-se como experiência de 

formação e transformação, aparece como potência, põe em evidência o que pensa sobre o 

mundo, lugar de transcendência, lugar de encontro, de alegria, amorosidade, de cuidado, de 

sociabilidade, aprendizagens, lugar de encontros, encontro de pessoas e encontros de saberes, 

encontro de gerações. 

                  Importante retomarmos as colaborações de Josso, quando afirma que tomar 

conhecimento de si, de suas experiências é um caminho necessário para buscar novos passos.  

Para Josso (2010, p. 84): 

 
o que está em jogo nesse conhecimento de si mesmo não é apenas compreender como 

nos formamos por meio de um conjunto de experiências, ao longo da nossa vida, mas 

sim tomar consciência de que esse reconhecimento de si mesmo como sujeito, mais 

ou menos ativo ou passivo, conforme as circunstâncias, permita à pessoa, daí em 

diante, encarar o seu itinerário de vida [...]. 
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                      As colaborações de Josso ajudam a refletir sobre esse processo de formação 

reconhecer que chegamos em algum lugar, mas precisamos saber para onde ainda queremos 

caminhar. Foi nesta perspectiva que dirigimos nossa conversa, com a temática o que temos e o 

que queremos enquanto Urucongo? 

 

 Temos várias conquistas que são visualizadas não só na comunidade, mas também na cidade, 

como também temos nossa formação e amadurecimento que para mim é o mais importante. E 

o que queremos é continuar com nossas atividades e revitalizar e animar nosso grupo de dança, 

tanto de jovens como os das crianças e começar a nossa formação, começar a fazer a formação 

tanto com os jovens como as crianças que é um dos objetivos nossos. Queremos a continuação 

do trabalho trazer cada vez mais melhorias para a comunidade e as pessoas que moram aqui. 

Primeiramente o acesso a terra, que é um dos principais objetivos do Urucongo. Queremos 

também através da Arte lutar por direitos, por políticas públicas que melhore a situação da 

comunidade. Estamos num processo lento de sensibilização dos moradores, queremos que eles 

entendam e busquem seus direitos e lutem juntos consco por isso. Por fim, queremos através 

desse trabalho mostrar que é possível conseguir viver aqui, mas viver bem se nos mobilizarmos 

juntos para consquistarmos o que é nosso por direito. 

 (Rosely). 

 

O que temos força de vontade. O que queremos novos projetos (Lucas). 

 

O que temos confiança, tanto nossa quanto das pessoas que já participaram de atividades com 

a gente e que confiam no nosso potencial. Temos consciência e capacidade de transformar, 

capacidade de transformação. É o que queremos. Viver bem (Manoel Leandro). 

 

O que queremos? Continuar na caminhada com mais reconhecimento, mais investimentos e 

com mais engajamento das pessoas da comunidade (Edilânia). 

 

O que temos espaço, nosso espaço físico e outros espaços que conquistamos. Começamos sem 

nada, hoje temos nossos instrumentos, e membro do grupo capacitado para construir. Temos 

um espaço (terreno), uma pequena casa, alguns equipamentos de cozinha industrial, dentre 

outras pequenas conquistas materiais. Porém, o que temos de mais valioso são os nossos bens 

imateriais, temos/tem-se hoje um olhar mais positivo a sobre nossa comunidade, e como 

consequência disso existe um trabalho com turismo comunitário. Temos as mesinheiras e a 

valorização da medicina alternativa e estabelecemos através disso, essa relação de cuidado 

com o outro(a) e com o ambiente. Temos um grupo de artes, e uma organização que melhorou 

significativamente a vida de pessoas da comunidade e inspirou a organização de outros grupos 

em comunidades vizinhas.  

Apesar de todas as conquistas que dentro do que possuímos reconhecemos não serem poucas, 

ainda temos também muitos desafios e limitações.  

 A participação mais ativa das pessoas é um desafio: queremos que haja mais envolvimento 

das pessoas e que participemos mais das atividades, para que possamos usufruir melhor das 

nossas conquistas. Queremos um ponto de saúde (entendendo saúde como um conceito amplo 

para além de patologias físicas e compartimentadas) onde as mesinheiras devam estar, onde a 
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arte deva estar e onde o debate sobre uma alimentação saudável deva estar (sistema de 

mandala), e uma estrutura para que possamos acolher melhor as pessoas  no nosso espaço.   

No entanto, para além de nós, existem outras coisas que dificultam a nossa atuação e a 

participação das pessoas, deste modo, necessitamos de politicas públicas voltadas para a 

população do campo,  queremos a posse legal da terra, Enfim queremos o direito e as condições  

necessárias para que a juventude e as pessoas desse lugar possam permanecer  aqui se for isso 

que desejarem.  

 

                 A partir dos dizeres dos/as jovens, podemos visualizar as conquistas que obtiveram 

e os desafios que ainda necessitam enfrentar, dentre os desafios apontam a falta de apoio, a 

escassez de políticas públicas voltadas para os/as jovens do campo, o acesso à terra. Viver bem 

é ter no mínimo condições de viver com dignidade no lugar com o qual se tem identidade. Em 

Freire (2011a, p. 149), lemos “e é de aprendizado em aprendizado que se vai fundando uma 

cultura de resistência, cheia de “manhas”, mas de sonhos também. De rebeldia na aparente 

acomodação.” 

                 Os sentidos dessas experiências estão expressos nas vozes de cada colaborador e 

cada colaboradora deste grupo. As falas decorrentes de suas aprendizagens demonstram o 

quanto a vivência no Grupo Urucongo tem centralidade em sua formação, na forma como ver 

e olha o mundo. Os sentidos estão na maneira como dialogam e apreciam seu lugar, no seu 

modo vida, na participação política social, na forma como ensinam e aprendem. Os sentidos 

das experiências estão na potencialidade educativa, na potência coletiva, no modo como se 

esforçam para mostrar à comunidade sua potencialidade, lançando luzes para discutir o bem 

comum. As falas decorrentes no texto mostram que a participação no Urucongo, o ser e o estar 

no Urucongo enriquecem e fortalecem fortalecem suas identidades e subjetividades. Fichtner 

(2013) aponta que Paulo Freire falava da necessidade de criar novas pedagogias e não 

simplesmente falar sobre elas. Quem sabe esses/as jovens estão criando uma pedagogia do 

acontecimento no campo?  São reflexões que convidam para um novo devir. 

                   Não é nosso objetivo trazer a temática da avaliação como categoria deste trabalho, 

no entanto não poderíamos deixar de falar sobre sua importância, no processo de pesquisa, 

principalmente quando se escolhe uma metodologia ancorada nos pressupostos da pesquisa 

(auto) biográfica em educação. Neste sentido, avaliar é uma tarefa necessária e permanente não 

só do trabalho docente na escola, mas de todo trabalho educativo. Avaliar é um fazer reflexivo 

que pode apontar o nível e a qualidade do trabalho. Muitas vezes no processo educativo há na 

avaliação uma valorização dos aspectos quantitativos. A nós interessa muito mais os aspectos 

qualitativos, principalmente, na condição de pesquisadoras que acreditam na pesquisa como 
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processo formativo, tanto para o pesquisador/a quanto para os/as colaboradores. De acordo com 

Ferrarotti (2014, p.5) “[...] é no olhar do outro que nasce a consciência de si mesmo. O olhar é, 

então, a presença e o sentido dessa presença. [...] O olhar é o primeiro passo, um passo essencial 

para a construção da comunidade humana”. 

                   Com base nestes pressupostos, é que sentimos a necessidade de avaliar o processo 

de pesquisa buscando elementos que pudessem contribuir para melhoria de pesquisas futuras, 

e alguns apontamentos da pesquisa realizada com jovens rurais, considerando os elementos 

apontados pelos/as próprios participantes.  Queríamos ter uma compreensão mais nítida do que 

fizemos juntos, nossas falhas, a contribuição da metodologia utilizada nos encontros. Em 

consonância com os pressupostos de Josso. Avaliar é compreender onde cheguei, como 

cheguei, e refletir sobre o que fazer com os resultados que consegui? Para este fim avaliativo 

utilizamos a dinâmica do chapéu: Para o quê e por que eu tiro, ou não tiro o chapéu no 

processo da pesquisa.   Eis as respostas:                 

 Bom, eu tiro o chapéu porque a metodologia foi bem dialógica mesmo. Assim acho que 

possibilitou que a gente olhasse para nós, para que a gente se percebesse na caminhada, essa 

história da metodologia da linha do tempo com as fotografias, fez a gente reviver muitas coisas 

e fez com que enxergássemos muitas coisas. Então eu tiro o chapéu para a metodologia que foi 

utilizada para se realizar os círculos dialógicos. E porque, porque justamente por isso, porque 

ajudou a gente perceber a caminhada, ajudou a gente perceber os avanços os desafios, eu acho 

que assim, a gente tem a ideia de fazer o planejamento, esse percurso ajuda a gente perceber 

nosso potencial e nossas dificuldades. Os momentos vividos durante a pesquisa, vai ajudar a 

gente a na elaboração do nosso planejamento para repensar as ações no grupo (Manoel 

Leandro). 

 

 Eu tiro o chapéu primeiro, pela iniciativa de querer pesquisar o Urucongo, tiro o chapéu pela 

metodologia e acho que isso sim, enriqueceu tanto para gente enxergar de fato quem é o 

Urucongo e qual seu propósito. E por que eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu porque a sua 

metodologia ela fez com que a gente pudesse refletir uma coisa que a gente enquanto Urucongo 

tínhamos em mente que era sentar e para refletir e avaliar nossa caminhada no grupo. [....] 

Acho que a metodologia nos possibilitou isso, pensar o que somos e o que queremos a partir 

do que é o Urucongo. Sendo assim, por isso que tiro o chapéu (Ivonildo). 

 

 Eu também tiro o chapéu pela atitude de pesquisar a gente, que eu acho que a partir daí, vai 

afirmando cada vez mais a importância do que é o Urucongo para gente mesmo, a gente as 

vezes não tem noção do tamanho que é, precisa vir uma pessoa de fora para  visualizar isso, e 

também tiro o chapéu para a metodologia, acho que foi feliz, a gente conseguiu fluir e porque 

também, assim como Manoel falou a partir desses encontros a gente consegue visualizar várias 

coisas, ver onde fraquejamos e ver as possibilidades também, e ainda continuar a contribuir 

com nós e com as pessoas ao redor. A partir disso, conseguimos enxergar várias oportunidades 

de recomeço e de coragem (Rosely). 

 

 Eu tiro o chapéu para iniciativa, porque além de ser rico, pela dinâmica que foi bem... Essa 

pesquisa além de ser importante para sua formação, é bom para o pessoal do grupo para 
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pensar melhor o futuro, para avaliar, para relembrar o que já conquistamos e para motivar o 

pessoal a querer mais (Kássio). 

 

 Eu vou tirar meu chapéu, o tema que pode ter certeza que ele vai ser reaproveitado, 

futuramente até a gente o Uruconguinho quando pensarem não se tem um projeto com esse 

tema, se valeu a pena e tem ali, é porque podemos dar continuidade. E assim, porque, cada um 

que está aqui, necessitava desses encontros, necessitava sentar para fazer isso, foi uma forma 

também de cada um se avaliar enquanto Urucongo, apesar da timidez também porque não é 

fácil você falar de si, enquanto grupo, mas foi muito interessante (Edilânia). 

 

 Eu tiro o chapéu para a metodologia dos Círculos Investigativos Dialógicos. Por que essa 

metodologia de fazer esses encontros em vários terreiros foi interessante, e assim, foi uma fase 

que a gente estava sem se reunir. Esses momentos, tem sido os momentos que a gente tem se 

encontrado ultimamente e esses momentos, tem possibilitado a gente fazer uma reflexão sobre 

a nossa atuação no grupo Urucongo, sobre o grupo em si, esses momentos tem provocado isso. 

E para isso que eu queria tirar o chapéu (Ana Cristina). 

 

 Tiro o chapéu pela iniciativa e porque proporcionou conhecimentos, o grupo estava um pouco 

parado (Lucas). 

 

                   Corroboramos com Josso (2004, p.48), ao afirmar que as “[...] vivências atingem o 

status de experiências, a partir do momento em que fazemos certo trabalho reflexivo sobre o 

que passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido”. Para nós foi importante, perceber 

como os jovens avaliam a nossa ação enquanto pesquisadoras buscando compreender os 

sentidos das experiências e a nossa relação. Interessante ressaltar que ao avaliar a nossa ação 

eles/as também estavam avaliando as suas ações no percurso do grupo e a participação da 

pesquisa. Essa realidade é enfatizada na fala de Manoel Leandro, ao afirmar que os encontros 

foram dialógicos, e que proporcionaram olhar para a caminhada do grupo ajudando a perceber 

as potencialidades e as falhas.  Aponta as fotonarrativas como momento relevante na construção 

da linha do tempo, na retomada do grupo, para ele foi um momento relevante para olhar a 

caminhada do grupo e rever seus avanços e retrocessos. 

                     Ivonildo segue a mesma linha de raciocínio ao dar ênfase à metodologia e ao que 

ela proporcionou. Para ele, foi importante refletir sobre o que é o que quer mesmo o Urucongo. 

Rosely afirma ter sido uma oportunidade para reconhecer a importância do Urucongo, coloca 

ainda que muitas vezes é necessário vir alguém de fora para dizer que são  eles/as importantes, 

ressalta como positivo a metodologia e traz a importância da problematização para se perceber 

e avaliar o percurso de sua história. Edilânia reconhece a sistematização como importante tira 

o chapéu para a ação de pesquisar o grupo e ressalta a importância do registro para outras 

gerações.  
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              Ana Cristina realça a importância da metodologia, aponta como positivo os Círculos 

Investigativos Dialógicos. Em Freire (2011a, p 89) encontramos que “uma das melhores coisas 

que podemos experimentar na vida homem ou mulher, é a boniteza em nossas relações, mesmo 

que de vez em quando salpicadas de descompassos que simplesmente comprovam a nossa 

“gentetude”. A partir dessa boniteza é que fizemos um esforço em trabalhar com uma 

metodologia dialógica, de escuta sensível de problematização. Manoel Leandro ainda assevera: 

Quero tirar o chapéu também para a forma como você preparou os encontros assim, muitas 

vezes a gente vai fazer algumas coisas e a gente vai sem se preparar e vai no improviso, e 

assim, a preparação ela é fundamental para que as coisas aconteçam e eu tenho percebido isso 

ultimamente a importância de você se preparar, preparar os encontros. Se você é professor 

você preparara a aula, para você sentir segurança. Eu estou contribuindo com um trabalho na 

RECID77, quando acontece um encontro e eu vou fazer um relatório costumo relatar a partir 

de quando começou, quando foi que começou aquilo. O encontro em si ele é um dos momentos 

que começou bem antes e neste sentido acho que esse encontro de hoje por exemplo, nasceu a 

muito tempo que você vem preparando, pensando, organizando as coisas, então assim eu quero 

tirar o chapéu pela forma como você preparou os encontros e porque ele ajuda as coisas a 

fluírem ele transmite a seriedade que você está fazendo. Essa leveza que ajuda a gente a falar, 

que nos deixa descontraído. Então parabéns pela metodologia. 

 

                      Eles/as nos fazem refletir sobre os métodos de pesquisa e a necessidade de 

planejamento, destacando a seriedade do trabalho e afirmando que não se faz pesquisa no 

improviso. Para se fazer pesquisa é necessário traçar um caminho, por mais que não o siga em 

linha reta.  Ghedin e Franco (2011.p 193) revelam que “o trabalho de campo constitui um 

conjunto de ações orientadoras dos procedimentos de pesquisa a ser realizada em determinado 

contexto com o objetivo de compreender um objeto de investigação”. Isso requer do/a 

pesquisador/a um planejamento. 

               É possível observar que todos/as falaram da importância da metodologia e 

revelam ter sido dinâmica e integradora. Daí pensamos sobre a necessidade de refletir sobre os 

processos coletivos de integração social, desenvolver pesquisa que envolva uma prática 

libertadora e participativa, elementos presentes na prática da Educação Popular. As falas 

também evidenciam a proposta da pesquisa formadora. Essa realidade não se revela apenas para 

os/as colaboradores/as, mas principalmente para nós pesquisadoras, os desafios de estar em 

campo no trabalho de escuta, participação colaborativa, permite nos construirmos 

pesquisadoras em seu sentido mais pleno, nos fazendo e refazendo pesquisadoras no contexto 

das relações sociais com os outros. 

                                                 
77 Rede de Educação Cidadã. 
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                  Este debate caminha em consonância com as elaborações de Josso (2010) ao 

afirmar que há uma necessária articulação entre a pesquisa e a formação, pois fomos nos 

formando à medida que a pesquisa ia se desenhando no campo. Fomos nos reconhecendo como 

aprendentes na busca de estratégias para possibilitar uma relação de dialogicidade, buscando 

proporcionar momentos interativos de comunicações e não comunicados. Buscando o 

reconhecimento de “pesquisadores-aprendentes e aprendentes-pesquisadores”. A autora 

acrescenta: 

 
[...] as pessoas em formação e o acompanhante, na medida de sua perícia elaboram 

conhecimentos sobre os processos de aprendizagem, de conhecimento e de formação 

induzidos pelas atividades propostas em cada um dos períodos do dispositivo, pelas 

modalidades de trabalho e pelos papéis desempenhados ao longo do processo (p. 111). 

 

                   Esse é um exercício de reflexividade, o conhecimento se constrói a partir das trocas 

de experiências, a partir das relações compartilhadas. As falas dos/as jovens também 

possibilitam refletir na necessidade de desenvolvermos pesquisa que permita os sujeitos olhar 

para si, para suas ações coletivas. Nesta via formativa e reflexiva, também houve o desejo de 

tirar o chapéu para os/as colaboradores/as. Com a palavra a pesquisadora: 

 

 Eu78 também quero tirar o chapéu para vocês, pela iniciativa de criar o grupo, quando a gente 

estava discutindo sobre a juventude rural, sobre esse lugar. Eu fiz vários questionamentos, 

tenho me avaliado durante todo processo do doutorado. Primeiro: porque eu venho da linha 

da formação de professores e estou hoje nos movimentos? Essa é a primeira questão. E eu 

achava que essa era uma questão que iam me fazer na banca e não fizeram. Aí depois penso: 

por que que volto para casa para fazer essa pesquisa? Por que eu volto literalmente para casa, 

para os terreiros de casa e quando estou pensando na juventude, eu penso no meu lugar de 

jovem quando fui, e, no que vocês vêm fazendo enquanto jovem nesse espaço aparentemente 

tão precarizado. É claro que o tempo é outro, os objetivos são outros. Pensar na escrita desse 

texto, foi também pensar sobre a minha formação e sobre a minha vida. Acredito que não foi 

por acaso voltar. O que eu preciso fazer? Estou encarando também como um compromisso, eu 

sei que preciso fazer algo com vocês. Vejo que vocês conseguem fazer muitas coisas, a gente 

olhando a memória fotográfica exposta, exposta nos momentos da pesquisa, a gente consegue 

visualizar o quanto vocês conseguiram avançar na caminhada de Urucongo, o quanto 

evoluíram em condições precarizadas. A potencialidade que esse grupo tem é imensa, acho que 

ainda falta vocês perceberem essa potencialidade. Vocês têm uma potencialidade que não tem 

tamanho. Você leva um projeto para a Universidade Federal e no meio de tantos projetos a 

pessoa escolhe esse projeto. Outras Universidades vêm aqui fazer pesquisa com vocês, então 

vejo que vocês têm um potencial enorme e vocês me possibilitaram fazer esta reflexão, ler o 

Freire também me ajuda a fazer esta reflexão. Me faz pensar sobre: o que é que eu estou 

fazendo aqui? E quando ele diz que tudo tem uma razão de ser, eu preciso buscar essa razão 

de ser.  

                                                 
78 Retomando a primeira pessoa por se tratar de uma fala da pesquisadora no momento específico da pesquisa no 

campo. 
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Agradeço pela participação, pela disponibilidade, pela beleza pela leveza, pela formação. 

Vocês falam que esses encontros foram formativos para vocês. Vocês não têm ideia do quanto 

foi formador para mim também. Vivenciei momentos ricos de partilhas e aprendizagens, 

caminhei pelos terreiros da pesquisa, caminhei na memória da sabedoria e resistência popular, 

revisitei minha caminhada enquanto pessoa e educadora, me reencontrei com a minha 

especialização em Artes, os meus sentidos artísticos e estéticos foram afetados e acredito, 

nunca mais serei a mesma! Vocês me ensinaram a enxergar as coisas de modo diferente com 

mais beleza, com mais possibilidade, com mais largueza. Obrigada por construir esta história 

e grata pela oportunidade que vocês me deram neste esforço de sistematizar um pouco da 

construção desse projeto que vem sendo desenhado. Ainda que falte muitos retalhos na escrita 

deste texto eu tentei desenhar com as cores que vocês me deram, e os elementos que consegui 

captar neste momento. Me perdoem pelas falhas e pelos retalhos esquecidos, ou não vistos 

neste momento. O meu desejo é que os retalhos não vistos, sejam escritos por outros/as 

pesquisadores/as e por cada um de vocês.  A cada um e a cada uma a minha eterna gratidão!  

 

                  Quase finalizando esse processo de tese, relembramos uma frase de Larrosa já citada 

neste texto, em que fala que experiência é o que nos toca. A experiência de pesquisa com jovens 

rurais nos tocou profundamente, colocou-nos em contato direto com fazeres e saberes do povo, 

fez-nos revisitar nossas ações formativas e nossa formação intelectual, fez-nos refletir sobre os 

sentidos de formar-nos e formar no campo da pesquisa, fez-nos repensar nossos processos de 

pesquisar, de ensinar e de aprender em um contexto aparentemente minúsculo e ao mesmo 

tempo tão plural. Foi uma experiência que nos tocou. Neste sentido, e como complemento desta 

ideia lembramos Mellucci (2004, p. 13) ao afirmar que: 

 
as experiências cotidianas parecem minúsculos fragmentos isolados da vida dos 

vistosos eventos coletivos e das grandes mutações que perpassam a nossa cultura. 

Contudo, é nessa fina malha de tempos, espaços, gestos e relações que acontece quase 

tudo que é importante para a vida social. É onde assume sentido tudo aquilo que 

fazemos e onde brotam as energias para todos os eventos, até os mais grandiosos. 

 

                   Em síntese, podemos afirmar que os sentidos das experiências vividas pelos/as 

jovens rurais deste estudo podem até parecer minúsculos, mas evidentemente perpassam as 

relações sociais que se estabelecem nos espaços que ocupam. Eles/as produzem acontecimentos 

que geram transformações em suas vidas e na vida das pessoas da comunidade. As práticas de 

educação popular das quais se ocupam por meio da arte são mobolizadoras de vida e de 

esperança no meio rural. Trazem as representações, afetos e percepções da realidade social. 

Diante do que vivenciamos e presenciamos durante todo processo de pesquisa, pudemos 

perceber que mesmo diante de situações de precarização eles/as conseguem fazer no cotidiano 

rural um campo de reflexão e possibilidades de experiências e aprendizagens. Tornam visíveis 

territórios pequenos, muitas vezes nem percebidos como espaço pedagógicos (STREEK, 2013). 

São sujeitos políticos que desenvolvem no meio rural um trabalho de resistência. Estariam eles 
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desenvolvendo uma pedagogia do acontecimento? Essa é uma reflexão pertinente para outra 

margem do rio...  

                   Lancemos nosso olhar para as conclusões desta tese, intitulada para além das 

margens do rio. 
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7 CONCLUSÃO:  além das margens do rio. 

 
“Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético de       

olhar. 

Assim aquele dia eu vi a tarde desaberta 

nas margens do rio. 

Como um pássaro desaberto  em cima de uma pedra 

na beira do rio.  

Depois eu quisera também que a minha palavra 

Fosse desaberta na margem do rio. 

Eu queria mesmo que as minhas palavras 

Fizessem parte do chão como os lagartos 

Fazem. 

Eu queria que minhas palavras de joelhos 

no chão pudessem ver as origens da terra.”  

(Manoel de Barros, 2013a). 

 

 

         

                  O esforço empreendido nesta pesquisa revela nossa preocupação com a educação, 

de modo específico com a Educação Popular, e com as juventudes, especificamente as 

juventudes rurais. Realizar este estudo foi algo desafiante, mas de muitas aprendizagens e 

ressignificação formativa. Tratou-se de uma investigação de cunho qualitativa, desenvolvida 

nos moldes da pesquisa(auto)biográfica em educação, cujo objetivo geral centrou-se em 

compreender os sentidos atribuídos pelos/as jovens do Grupo Urucongo de Artes as atividades 

desenvolvidas por eles/as, analisando o potencial de empoderamento pessoal e coletivo da 

experiência. Nossa caminhada na pesquisa foi orientada pelos objetivos específicos, a saber: 

• Sistematizar a história do Grupo Urucongo de Artes a partir das narrativas de seus/suas 

fundadores/as, considerando as atividades realizadas, e as dimensões político-

pedagógica e humanizadora das memas; 

• Identificar os grupos, eventos e relações mais importantes na formação das 

subjetividades dos/as jovens; 

•  Analisar a repercussão da atuação juvenil para a Comunidade do Chico Gomes, e para 

as relações intergeracionais, centrando nas seguintes esferas: familiar, escolar e 

profissional. 

                   Os resultados aqui apresentados apontam algumas respostas e trazem novas 

perguntas possibilitadas, em grande medida, pelos relatos dos/as jovens em situação de 

interação dialógica.  

      No que se refere à metodologia adotada neste estudo, ressaltamos que os 

fundamentos e procedimentos da pesquisa(auto)biográfica foram adequados ao trabalho 
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desenvolvido na investigação, pois, apontaram sua dimensão reflexiva e formadora, uma vez 

que permitiram aos colaboradores e à pesquisadora, elaborar os significados e sentidos de suas 

experiências, enquanto “sujeito-ator singular-plural de sua vida” (Josso,2010, p. 60). Desse 

modo, a pesquisa (auto)biográfica em educação assentada nos pressupostos da dialética-

dialógica, permitiu materializar a potencialidade das falas dos/as jovens do Grupo Urucongo de 

Artes. 

                  A pesquisa evidenciou que os/as jovens da comunidade rural do Chico Gomes 

procuram desenvolver estratégias de lutas e buscam na arte uma via de comunicação e 

resistência. As análises deste estudo mostraram que as ações desenvolvidas pelos/os jovens são 

práticas de educação popular que potencializam o processo de formação e empoderamento de 

si e de seus pares. A pesquisa também possibilitou refletir sobre os lugares de aprender e de 

ensinar mediados pelo trabalho coletivo. Mostrou, ainda, que existem juventudes rurais 

comprometidas com seu território e com a preservação de sua cultura e que nem todos/as os/as 

jovens querem sair do campo 

    Colaborativamente buscamos sistematizar um projeto pensado e realizado por 

jovens rurais. Para tanto, trabalhamos com as fotonarrativas. Essa técnica se apresentou como 

efeito autoformativo, uma vez que potencializou reflexão norteadora da caminhada no Grupo 

Urucongo, em seu percurso de formação e (trans)formação. Acreditamos ser um capítulo que 

apresenta não apenas a narrativa de vida de sujeitos investigados, mas traz nitidamente a 

biografia de um projeto. Essa realidade foi evidenciada nas falas dos/as próprios jovens. Os 

relatos trazidos por eles/as revelam o processo de construção e evolução do grupo deste o início 

de sua história.  

                  A partir do trabalho desenvolvido por eles/as, a comunidade do Chico Gomes 

ganhou visibilidade. Essa realidade permitiu que as pessoas que lá se encontram começassem 

a valorizar seu lugar, olhar para dentro, vê o campo como possibilidades, desmitificando a ideia 

de que o campo não é um lugar bom para morar. A partir das ações juvenis, foi possível perceber 

que houve o levantamento da autoestima, não só da juventude como também das pessoas mais 

idosas como por exemplo as meisinheiras.  Desde modo, é um grupo de jovens que vem 

promovendo o empoderamento de si e seus pares. Contudo, vale sublinhar, que esta ainda não 

é uma realidade assumida para todos/as os/as moradores/as da comunidade. Mas reconhecemos 

que o trabalho juvenil é um trabalho que apresenta uma sensibilidade social. 

                  Neste sentido, os resultados da investigação apontam que o Urucongo é uma via 

dialógica entre a comunidade e a realidade objetiva. Os/as participantes apresentam com a arte 
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um amplo debate de participação social e política no campo da ruralidade. O texto mostra como 

essas juventudes se organizam e se expressam como atores políticos para problematizar uma 

realidade dada como certa. Desenvolvem um projeto de educação popular descolonializante. 

Acreditamos ser um trabalho de educação pedagógica que caminha para a prática da libertação. 

É um trabalho da práxis humana, em sentido de libertação. 

                  A pesquisa apontou que o grupo de jovens desenvolveu/desenvolve ações 

pedagógicas com incidências políticas significativas, contudo, ainda são raros os registros de 

sistematização. Nos diálogos produzidos, apontaram a necessidade de melhorar os 

planejamentos distribuindo tarefas entre eles/as. Neste sentido, chamamos atenção para não 

incorrer o risco de fragmentar o trabalho e perder de vista o viés colaborativo. Outro risco está 

em fazer separações injustas entre os gêneros, reservando à mulher um lugar secundário. 

Ressaltamos a necessidade do planejamento, mas no sentido de descentralização e incentivo ao 

desenvolvimento autônomo de todos. 

                  Os dados apontaram que a educação popular tem um pontencial formativo que pode 

colaborar com o desenvolvimento de subjetividades integradas e de identidades conscientes de 

si e de seus processos de mutação. Apontou que as experiências vivenciadas pelos/as jovens do 

Grupo Urucongo de Artes são experiências fundadoras, pois tiveram significações em seus 

percursos de vida, “tornando marcos existenciais”Josso (2010, p. 38). Essas experiências são 

consideradas formadoras uma vez que “afetam nossas identidades e subjetividades”. Os 

diálogos apresentados pelos/as jovens no contexto da pesquisa apontaram para a necessidade 

de repensar não só as concepções de aprendizagens voltadas para os processos escolares, como 

a necessidade urgente de formar educadores para atuarem em campos não escolares. Isso leva 

a inferir que existem diferentes lugares de ensinar e de aprender, e que o pedagogo tem 

diferentes possibilidades de atuação. 

                 Os achados desta pesquisa ajudam a refletir como os jovens vão se constituindo no 

espaço rural. Mostrando que o rural existe como afimou Kayser (1990), e que nem todo/a jovem 

deseja sair do campo. Foi possível constatar a ausência de políticas públicas voltadas para o 

campo, principalmente políticas que considerem a realidade juvenil, políticas que olhem as 

especificidades e desejos reais dos/as jovens rurais, que reconheçam de fato, o seu chão, modo 

de vida e pertencimentos. A falta de políticas públicas para o jovem do campo, as condições 

objetivas reais é que muitas vezes empurram as juvetudes para fora de seuse lugares de 

pertencimentos. 
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                  O Grupo Urucongo de Artes se mostrou como uma articulação de jovens de 

resistência e movimentação na comunidade. Como visto em Freire (2011) o Urucongo vem se 

configurando como espaço de resitência e luta pela emacipação humana. O grupo de jovens tem 

articulado de forma criativa os saberes tradicionais aos conhecimentos científicos. Eles/ as são 

sujeitos efetivos na busca de transformação da comunidade. Considerado como força de luta na 

busca dos direitos historicamente a eles negados. Dentre eles, destaca-se o acesso à terra, 

situação-limite, que muitas vezes inviabiliza o acesso a outros bens necessários à vida e à 

dignidade humana: água, trabalho, educação, estradas. As narrativas autobiográficas dos/as 

jovens registraram percursos de resistências em lugares de pertencimentos, apresentaram 

saberes e fazeres que acontecem em territórios rurais. 

                   As elaborações mostraram que neste processo há resistência e empoderamento que 

colaboram na formação juvenil numa perspectiva emancipatória, tendo muito a nos ensinar. Os 

sentidos das experiências dos/as jovens do Urucongo estão em promover o bem comum, isto 

foi visto nas falas dos atores desta investigação. Acreditamos ser uma característica presente na 

vida comunitária, já que essa ideia de bem comum apareceu no estatuto da comunidade escrito 

em 1992. Neste sentido, a associação surge como primeiro movimento de organização 

comunitária, de encontro de partilha e solidariedade. 

                  As conclusões aqui apresentadas ainda são frutos de novas construções, chegamos 

a uma margem necessária do rio, mas ainda existem outras possibilidades de travessias. As 

reflexões e desdobramentos desta pesquisa revelam que existem outras questões que merecem 

ser investigadas, pois não pudemos dar conta neste debate.  Contudo, deixamos algumas pistas 

para futuras pesquisas ou outros pesquisadores. As falas dos/as narradores desta pesquisa 

apontam a importância da memória no processo de construção das identidades e subjetividades, 

os saberes tradicionais e as relações itergeracionais. No final da pesquisa encontramos Meira 

(2009) que aponta um diálogo interessante sobre arte como acontecimento. O que leva a inferir 

que estes/as jovens do Urucongo de Artes estejam criando uma pedagogia do acontecimento a 

partir de elementos artísticos. Possibilita refletir sobre a contribuição da Artes nos processos de 

Ensino e aprendizagens. Uma discussão pertinente que carece de novas reflexões. 

                   Afirmamos, portanto, que este se constitui em um debate reflexivo entre 

conhecimentos e ação política de humanização realizada por jovens do campo. Ações 

desenvolvidas fora das instituições formais como escola ou universidade. Isto indica que a 

universidade necessita atentar para outros espaços de produção de conhecimento que não seja 

apenas a escola formal. Deste modo, acreditamos que a educação popular se apresenta como 
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prática política e pedagógica de emancipação humana, como apontou Carrilho (2013). A 

experiência de pesquisa com jovens rurais nos deu a oportunidade de ampliar horizontes, 

vislumbrar novos espaços de pesquisa, ensino e aprendizagem. 

                 Diante do exposto, consideramos que os sentidos de ser Urugongo se concretizam na 

complexidade das experiências formadoras vivenciadas nas ações artísticas culturais cotidianas 

do campo no qual estão inseridos/as. São essas aprendizagens e tensões que fazem do Urucongo 

um grupo de jovens legítimo e autêntico na busca da humanização de si e seu pares. Pois, 

ensinam e aprendem um conteúdo “que possibilitem aos indivíduos fazer uma leitura do mundo 

do ponto de vista de compreensão do que se passa ou seu redor” (GOHN, 2010, p. 35). 

Desenvolvem aprendizagens e exercícios de práticas com fins comunitários, promovendo o 

fortalecimento coletivo. São jovens protagonistas, jovens do presente que no presente lutam por 

uma sociedade mais humana e igualitária. Jovens rurais que vivem e lutam pela sua 

permanência no campo. Por fim, acreditamos que este debate pode vir contribuir com outros 

estudos e reflexões acerca da educação popular, artes, juventudes, especificamente juventudes 

rurais. Parafraseando Kayser (1990), afirmamos: As juventudes rurais existem, nós os/as 

encontramos, eles/as querem sim, permanecer no campo. 

                  

Narrativa final79; “o rio é profundo como a alma do homem” 

 

 Terminando esta pesquisa compartilho dos sentimentos que moveram o meu 

caminhar no campo. Eu afetei e fui afetada. Para mim, foi uma experiência formadora em seu 

sentido mais profundo, uma experiência que me fez sentir, que fez parar, que me fez escutar, 

que tocou. Escrever esta tese me fez voltar ao meu tempo de criança. Vi-me menina nos campos 

em meio ao engenho e as canas- de- açúcar, vi-me entre o suor dos homens e mulheres e o doce 

do mel e da rapadura. 

Vi-me moleca levada brincando nas árvores na casa de minha avó Mãe Chico 

Gomes. Vi-me quase sem sonhos, vi-me como a maioria das mulheres das gerações anteriores 

da minha comunidade e da minha família, cuja vida se resumia em cuidar do lar em condições 

precarizadas. Vi-me representada na luta dos meus pais pelo desejo de ser mais. Por tal razão, 

é válido registrar: esta não foi para mim somente uma pesquisa, foi um novo encontro com o 

                                                 
79 Retomo a primeira pessoa por se tratar de uma narrativa particular. 
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meu lugar no mundo. Com o meu lugar exterior e principalmente com o meu lugar interior. As 

lembranças de outrora afetaram o meu caminhar. Tive dificuldades no caminho, quem não as 

tem? Mas preferi guardar em mim, as alegrias e prazeres que tive nos terreiros da pesquisa, os 

encontros e as aprendizagens que os diálogos me proporcionaram que foram bem maiores e 

bem mais significativos do que qualquer outra questão.  

Lembrei da minha juventude, muitas vezes entrelaçadas nos depoimentos dos/as 

jovens que compuseram esta pesquisa. Por vezes, sentia-me invadida por um misto de 

sentimentos.  O fato de estar voltando para casa, literalmente voltando para casa, deixava-me 

ao mesmo tempo acolhida e desprotegida. Acolhida porque estava em casa, desprotegida por 

medo de não conseguir sentir o necessário para escrever a tese. Sentia-me próxima demais, essa 

proximidade ora me deixava acolhida, ora completamente desconfortável. E lembrei uma frase 

freireana quando afirma que tudo tem uma razão de ser.  

Resolvi me entregar à pesquisa e acolher o que por ventura viesse a surgir nas 

narrativas daqueles meninos e meninas que já tinham feito tanto naquele lugar, e que 

injustamente em alguns momentos eles/as e eu também achávamos pouco. Marcamos nossos 

encontros e por muitas vezes tivemos que reorganizar nossos acordos, por conta das questões 

objetivas do cotidiano. O percurso feito nos terreiros da pesquisa me ensinou muitas coisas que 

certamente foram para além da pesquisa e para além da academia. Dentre as aprendizagens 

mais significativas, ressalto a de que a vida muitas vezes ensina mais do que a escola, que os 

conhecimentos da vida são conhecimentos reais de um cotidiano vivido em suas contradições 

dialéticas, que existe sim, um conteúdo curricular e que é importante que este seja apreendido, 

principalmente pela camada popular. Mas aprendi também, que este pode ser vinculado a vida 

objetiva como já apontado por Freire em seu legado. 

 Tive um reencontro com a arte, veio a lembrança da minha pesquisa de 

especialização em Arte-Educação, em que discuti acerca da literatura de cordel como 

possibilidade de ensino. Aprendi por exemplo que não devemos encarar o destino como algo 

dado. As narrativas dos/as jovens do Urucongo em consonância com a leitura teórica da qual 

me aproximei foram revelando que é possível construir um novo devir, um possível vir a ser. 

Entre as muitas perguntas que me fiz nesses anos de caminhada e aprendizados, ressalto uma 

delas que me acompanhou durante todo processo formativo: por que estava voltando para o 

meu lugar? Estaria eu apenas fazendo uma tese? Foi nas andanças, vendo as ações dos/as jovens 

na comunidade, seus empenhos, sua coragem desnuda que obtive resposta para muitas questões. 

Talvez quem sabe, aprender com eles/as e partilhar um pouco do que aprendi em minhas 
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andanças acadêmicas. Eis um desafio que me convida a fazer nova travessia em busca de outras 

margens, em busca de novos rios. 

 Há sempre, uma margem do rio para ser descoberta em nós e no mundo, em nós 

no mundo. O rio está cheio, ainda não é tempo de travessia!  
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4. DO(S) MEIO(S) DE UTILIZAÇÃO DA(S) OBRA(S) E PRAÇA(S) DE VEICULAÇÃO 

As imagens serão utilizadas em exposições, congressos, artigos e eventos de finalidade 

científica. 

 

5. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AUTORIZADO 

 

• O AUTORIZADO tem permissão para reproduzir a(s) obra(s) fotográfica(s) 

discriminada(s) neste instrumento, no(s) produto(s) e/ou evento(s) indicado(s) no item 

4. 

• O AUTORIZADO se compromete a não efetuar cessão ou transferências dos direitos 

autorais inerentes ao objeto do presente termo, permanecendo o CONCEDENTE como 

único e exclusivo titular deste. 
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• O AUTORIZADO obriga-se a indicar, em qualquer utilização, a autoria da obra 

licenciada, fazendo expressa menção ao nome dos autores corretamente descritos no 

item 3. 

 

6. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

 

• O CONCEDENTE terá o direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer 

forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta 

à sua reputação e imagem. 

 

• O CONCEDENTE obriga-se a disponibilizar, gratuitamente, ao AUTORIZADO o 

material descrito no item 3 do presente Ajuste, para compor o acervo do banco de 

imagem do AUTORIZADO, por tempo indeterminado, a contar da assinatura deste 

Termo. 

 

7. DO VALOR 

 

O presente termo será celebrado a título gratuito, não incidindo a quaisquer das partes, ônus, 

custos, repasses orçamentários ou dispêndio pecuniário, a quaisquer título. 

 

8. DAS PENALIDADES 

 

A cessão das obras a terceiros, sem a expressa concordância por escrito do CONCEDENTE, 

implicara na perda de todos os direitos instituídos por este termo. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

• O CONCEDENTE declara ser o titular dos direitos autorais, patrimoniais e morais das 

obras objeto desta Licença, respondendo, com exclusividade, por qualquer ofensa ou 

violação de direitos autorais de terceiros e da autoria de outras obras. 

 

• A concessão da Licença objeto deste Termo não importará na cessão e transferência dos 

direitos autorais, dos quais o CONCEDENTE permanece como único e exclusivo 

titular. 

 

 

• O AUTORIZADO não poderá ceder, transferir ou sub-licenciar a reprodução das obras 

a terceiros, sem a expressa concordância por escrito do CONCEDENTE. 

 

• Obriga-se o AUTORIZADO a indicar, em qualquer utilização, a autoria da obra. 

 

• O CONCEDENTE deverá receber um exemplar de cada peça produzida para o seu 

arquivo pessoal, em até 30 dias, após a veiculação ou distribuição do material. 
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• O AUTORIZADO poderá reproduzir a(s) obra(s) fotográfica(s) discriminada(s) neste 

Instrumento, no(s) produto(s) indicado(s) no item 4, em todas suas versões impressas e 

eletrônicas (Internet), em qualquer idioma e/ou área geográfica do Brasil, deste que se 

comprometa a não divulgar imagens que posam violar o disposto no inciso X, do art. 5º 

da Constituição Federal. 

 

• O presente Termo é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-se as 

partes por si, seus herdeiros e sucessores, ao cumprimento de todos os seus termos e 

condições, ressalvado o disposto no inciso VI, do art. 24, da Lei nº 9.610/98. 

 

10. DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Autorização de Uso de Imagens terá vigência por prazo indeterminado. 

 

11. DA RESCISÃO 

 

Este Instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, pelo não cumprimento das obrigações ora assumidas, ou denunciado 

por consenso das partes, a qualquer tempo, mediante notificação expressa com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 

12. DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Instrumento, que não possam ser resolvidos 

pela mediação administrativa, as partes elegem o foro da Justiça Federal competente, por força 

do artigo 109 da Constituição Federal. 

E, assim, por estarem de acordo às partes pactuantes assinam o presente Instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, que 

também o subscrevem, para que produza os seus efeitos legais.  

 

 

________________________                                        ______________________ 

CONCEDENTE                                                             AUTORIZADO 

        CPF: ______________                             CPF: _______________    

 

RG: ______________________                             RG:_____________________________ 

 

 

                            Crato Ceará,______ de__________ de 2015. 
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APÊNDICE 4 - CONTRATO BIOGRÁFICO 

 

ACORDO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CÍRCULOS INVESTIGATIVOS 

DIALÓGICOS 

 

 O presente documento expressa um acordo feito entre as pessoas que compõem o 

Círculo Investigativo Dialógico (CID) desenvolvido nos Terreiros da Pesquisa no Grupo 

Urucongo de Artes, na Comunidade do Chico Gomes no semestre de 2017.1, com a mediação 

de Ana Maria do Nascimento, sob a Orientação de Ercília Maria Braga de Olinda. Após 

discussão de todos os pontos deste acordo decidimos orientar o processo de biografização80 em 

que estamos implicados, segundo os princípios e compromissos expressos a seguir: 

1) Somos iguais em nossa humanidade e na busca pelo “ser mais”. Somos diferentes por 

nossas trajetórias, percursos e identidades e, na igualdade e na diferença, respeitaremos 

uns aos outros; 

2) O respeito começa por mim mesmo (a). Respeitarei minhas limitações, resistências e 

meu modo de ser, porém por investir no meu processo de formação, desde já decreto: 

“o desejo que tenho de auto-conhecimento e de transformação é maior que minha 

resistência”; 

3) Sabemos que estamos no lugar correto e com as pessoas certas para a realização do 

trabalho biográfico que desejamos, por isso estamos abertos(as) à partilha e ao agir 

solidário; 

4) Tudo que dissermos e fizermos no CID será acolhido e respeitado e jamais será usada 

para julgar qualquer pessoa;  

5) Somos livres para fazermos a narrativa de nossas experiências e para dizermos o que 

conseguirmos, sem, contudo, comprometer outras pessoas que 

compartilharam/compartilham experiências conosco; 

6) Procuraremos falar, buscando equilíbrio entre o nosso tempo e o tempo do outro; 

7) Somos livres para tecer nossas histórias, mas estamos cientes de que “os outros” nos 

revelam. Nós somos porque estamos em situação! Nossa subjetividade e nossas 

identidades se constituem e se transformam com os outros, em situação, portanto, 

ocorrerão momentos de “cooperação narrativa” em que seremos interpelados 

dialogicamente pelo outro (é o que Delory-Momberger chama de “pressão narrativa”) e 

o que nós chamaremos de colaboração narrativa; 

8) Seremos pontuais e assíduos, pois o trabalho de biografização implica numa dinâmica 

grupal que é quebrada com entradas bruscas e com ausências. Nossos encontros serão 

agendados por nós e seguidos disciplinadamente; 

                                                 
80 Atividade de hermenêutica prática, ou seja, “um quadro de estruturação e significação da experiência por 

intermédio do qual o indivíduo se atribui uma figura no tempo, ou seja, uma história que ele reporta a si mesmo.” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p.27). Atividade constitutiva do ser social. Processo essencial de socialização 

e de construção da realidade social. Interface entre indivíduo e sociedade. 
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9) Desenvolveremos dinâmicas visando a amortização do grupo. Em cada encontro 

aprofundamos nossos laços e nossas descobertas e elaborações pessoais. Também 

sabemos da necessidade de valorização das contribuições de cada membro do grupo; 

10) No processo, apontaremos fraternalmente, aspectos do trabalho que não estão sendo bem 

encaminhados pela mediadora ou pelo grupo. Poderemos falar a pessoas determinadas 

sobre o que não estamos gostando do comportamento delas, mas, sobretudo estaremos 

atentos(as) a nós mesmos(as). Comprometo-nos a não julgar, nem aconselhar, a não ser 

que sejamos solicitados(as); 

11) Estamos cientes de que a tessitura biográfica a ser realizada neste CID é um processo em 

construção, estando inspirado em fontes múltiplas: a proposta do Ateliê Biográfico de 

Projetos de Christine Delory-Momberger (2006); o trabalho coletivo com experiências 

de vida em formação de Marie Christine Josso (2004); a tradição dos Círculos de Cultura 

freireanos, os Círculos Reflexivos Biográficos de Olinda, e a práxis de pesquisa, 

formação e de ação comunitária desenvolvida no Grupo de Pesquisa Dialogicidade 

Formação Humana e Narrativas (DIAFHNA); 

12) Os CID será realizado em dez (10) encontros de 2h (ver calendário), envolvendo os 

seguintes momentos: 1) despertar consciencial (sensibilização inicial, envolvendo: 

exercícios corporais e respiratórios; despertar cognitivo e emocional e amortização ou 

despertar afetivo; biografização (narrativa oral, escuta amorosa da nossa narrativa, 

transcrição/textualização; interação em pequenos grupos para a “colaboração narrativa”; 

escrita final da “biografia performativa” e integração experiencial, síntese e avaliação 

de cada momento e do processo81.  

13)  Ficaremos responsáveis por materiais e recursos didáticos que sejam necessários para o 

desenvolvimento do Círculo Investigativo Dialógicos. Traremos lanches para o intervalo 

de nossos encontros; 

14) Estamos cientes de que partilhamos de um banquete e que cada um de nós trouxe, de 

início, um ingrediente para o prato principal: Ana Cristina   (  )  Edilânia (  ); Ivonildo ( 

);  Kássio(   ); Lucas ( ) ; Manoel Leandro(  );  Rosely (  ) 

15)   O CID será desenvolvidos a partir de perguntas geradoras, cujo objetivo é compreender, 

os sentidos das experiências vivenciadas no Grupo Urucongo de Artes na vida dos/as 

Jovens Rurais. 

16) A pergunta disparadora das narrativas será: “como me tornei a pessoa que sou hoje?  E 

qual o lugar do Urucongo em minha vida? 

 

 

                                                                                   Crato, 21 de janeiro de 2017 

 

Obs: O texto original desse acordo é de Olinda 2009, ao trabalhar os Círculos Reflexivos 

Biográficos. Fizemos algumas pequenas adaptações para esta pesquisa. 

 

Assinatura dos membros do grupo: 

                                                 
81  Todas nós teremos nosso “diário de Itinerância” que iniciará no dia 21 de janeiro quando iniciamos nossa 

preparação para o CID. 


