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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende mostrar como se manifesta o empoderamento feminino 

num agrupamento da cultura popular tradicional.  O objetivo é analisar o processo de 

empoderamento feminino que acontece no Grupo de Coco Frei Damião de Juazeiro do 

Norte no Estado do Ceará, Brasil, à luz do aparelho conceitual do desenvolvimento 

regional sustentável. O enfoque teórico da pesquisa está fundamentado no 

empoderamento feminino, na perspectiva de gênero, e na mulher como agente do 

desenvolvimento e da cultura. A proposta metodológica para a realização desta pesquisa 

está fundamentada no Estudo de Caso realizado sob a ótica das Metodologias 

Integrativas, junção de ferramentas metodológicas que tem convertido às dezoito 

mulheres do GCFC em sujeitos da pesquisa, em investigadoras ativas do seu próprio 

devir. A narrativa textual, documental e audiovisual do trabalho mostra mulheres de 

todas as idades se expressando e desenvolvendo sua labor de gestão social, e 

preservação da cultura popular tradicional do sertão nas condições da vida urbana. 

Como parte da análise dos resultados e das informações coletadas no processo 

sistemático de observação de todas as atividades realizadas pelas integrantes do grupo 

durante a pesquisa de campo, mostra-se como as dimensões e indicadores de 

empoderamento se manifestam na dinâmica do grupo e como os relacionamentos com 

as instituições culturais incidem no seu comportamento sócio cultural e artístico, no 

empoderamento de suas integrantes e no desenvolvimento sustentável da região do 

Cariri. 

 

 

 

Palavras–chave: cultura popular tradicional; empoderamento feminino; gênero, 

metodologias integrativas; desenvolvimento sustentável. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende mostrar cómo se manifiesta el empoderamiento femenino 

en una agrupación de la cultura popular tradicional. El objetivo es analizar el proceso de 

empoderamiento femenino que acontece en el Grupo de Coco Frei Damião de Juazeiro 

do Norte en el Estado de Ceará, Brasil a la luz del aparato conceptual del desarrollo 

sostenible. El enfoque teórico de la investigación está fundamentado en el 

empoderamiento femenino en la perspectiva de género y en la mujer como agente del 

desarrollo y de la cultura. La propuesta metodológica para la realización de esta 

investigación está fundamentada en el Estudio de Caso realizado bajo la óptica de las 

Metodologías Integrativas, unión de herramientas metodológicas que ha convertido a las 

dieciocho mujeres del GCFD en sujetos de la pesquisa, en investigadoras activas de su 

propio devenir. La narrativa textual, documental e audiovisual del trabajo muestra a 

mujeres de todas las edades expresándose y desarrollando su labor de gestión social e 

preservación de la cultura popular tradicional del sertão en las condiciones de la vida 

urbana. Como parte del análisis y de las informaciones recogidas durante el proceso 

sistemático de observación de todas las actividades realizadas por las integrantes del 

grupo durante la investigación de campo, se muestra como las dimensiones e 

indicadores de empoderamiento se manifiestan en la dinámica del grupo e cómo las 

relaciones con las instituciones culturales inciden en su comportamiento sociocultural e 

artístico, en el empoderamiento de sus integrantes y en el desarrollo sostenible de la 

región de Cariri. 

 

 

Palabras–clave: cultura popular tradicional; empoderamiento femenino; género, 

metodologías integrativas; desarrollo sustentable. 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Grupo de Coco Frei Damião na casa-sede do bairro João Cabral. 

.........................................................................................................................................17 

 

Figuras 2, 3, 4 e 5- Estudantes e pesquisadores do Curso de Música aprendendo a 

dançar coco durante a apresentação do Grupo de Coco Frei Damião na 

UFCA...............................................................................................................................18 

 

Figura 6 - As mulheres do Grupo de Coco Frei Damião têm desenvolvido seus ensaios 

entre os bairros João Cabral e Frei Damião. Mapa da cidade de Juazeiro do 

Norte............................................................................................................................... 23 

 

Figuras 7, 8 e 9 - A carência na alimentação no sertão tem sido muito sofrida. Hoje um 

dos grandes prazeres, considerado por elas como uma verdadeira benção, é poder 

compartilhar um bom mungunzá após os ensaios...........................................................24 

 

Figura 10 - Mestra Marinez e contramestra Maria, sempre juntas nas tarefas do GCFD. 

Casa-sede no bairro João Cabral.....................................................................................33 

 

 Figura 11 - O CGFD mantém o charme feminino até nos pequenos detalhes. A flor 

nunca falta nos chapéus das mulheres que fazem a função dos homens nos casais da 

dança. .............................................................................................................................35 

 

 Figuras 12-13 - Luiz Lima do Nascimento e Raimundo Alves Pereira, esposo e irmão 

da mestra Marinez, prestam assistência para o uso adequado do novo aparelho de som 

do GCFD......................................................................................................................... 38 

 

Figuras 14 e 15- O irmão da mestra Marinez, Raimundo Alves Pereira, que também é 

marido de uma das integrantes do GCFD, contribui no manejo dos equipamentos de 

som...................................................................................................................................39 

 

Figura 16 - Luiz Lima do Nascimento, o esposo da mestra Marinez bate fotos 

registrando a apresentação do GCFD no Encontro Mestres do Mundo..........................39 

 

Figura 17 - Novas normas de gênero. O marido da mestra Marinez contribuindo nas 

tarefas do lanche após o ensaio. Casa onde morou anteriormente a Mestra Marinez no 

bairro Frei Damião...........................................................................................................40 

 

Figuras 18 e 19 - O programa social de cisternas tem contribuído muito na melhora das 

condições de vida das mulheres no Sitio Cipó................................................................42 

 

Figura 20 - Antiga casa de taipa do Sitio Cipó...............................................................43 

 

Figura 21 - Antiga casa de taipa, hoje reformada com a adesão de tijolos, onde morou o 

Tio Dionísio. Sitio Cipó..................................................................................................44 



10 
 

 

Figura 22 - A mestra Marinez e a contramestra Maria na cozinha da antiga casa de taipa 

do Tio Dionísio. Sitio Cipó.............................................................................................45 

 

Figura 23 - Fartura na mesa. A mestra Marinez, tia Pedrina e seu esposo, no cenário 

atual das condições de vida na casa do sitio durante uma visita para a realização da 

pesquisa. Sitio Cipó.........................................................................................................45 

 

Figura 24 - Tia Pedrina, integrante do GCFD quem ainda mora no Sitio Cipó, e seu 

esposo, Seu Souza, no tradicional Altar de Renovação na casa do Sitio Cipó................46 

 

Figura 25 - Mestra Marinez cantado a embolada do coco e agitando o ganzá durante o I 

Seminário Agrupamentos da Música Tradicional do CRAJUBAR na 

UFCA...............................................................................................................................48 

 

Figura 26 - Maria Eunice e Anisia, irmã e prima de Maria Matias dos Santos, 

contramestra do GCFD, com as roupas tradicionais do coco de Tio Dionísio................49 

 

Figura 27 - Mulheres de todas as gerações dançando durante o ensaio na antiga casa da 

mestra Marinez no bairro Frei Damião............................................................................50 

 

Figura 28 - Cartaz para a sede do GCFD.......................................................................51 

 

Figuras 29 e 30 - Reunião do GCFD. Buscando estratégias de autogestão na casa-sede 

do bairro João Cabral.......................................................................................................52 

 

Figura 31 - Todas as atividades do grupo estão marcadas pelas tradições da Fe católica. 

Altar do Sagrado Coração de Jesus e do Frei Damião na casa-sede do 

GCFD...............................................................................................................................55 

 

Figura 32 - Uma parte das mulheres do GCFD forma o grupo de Incelências “Cantares 

da alma” ..........................................................................................................................55 

 

Figura 33 e 34 - A Mestra Marinez atua como coordenadora e gestora das atividades do 

grupo de Incelências “Cantares da Alma” ......................................................................58 

 

Figuras 35, 36 e 37 - A mestra Marinez fazendo uso do microfone sem fio que tem sido 

adquirido pelo GCFD com recursos próprios..................................................................59 

 

Figuras 38 - O ganzá e a “cocoteca” da mestra Marinez junto com a Bíblia e os objetos 

da Mesa de Renovação da casa -sede do GCFD.......……............………………..........60 

 

Figuras 39 - Tabletes da “cocoteca” da mestra Marinez................................................61 

 

Figura 40 - Mapa de Palco. Arquivo GCFD...................................................................62 

 

Figura 41- Cartão de visitas. Arquivo GCFD.................................................................64 

 

Figuras 42, 43 e 44 - Todas aprendem, todas ensinam. Ensaio na casa-sede do bairro 

João Cabral......................................................................................................................68 



11 
 

 

Figuras 45, 46, 47, 48 e 49 - No GCFD todas, independentemente da idade, tem voz e 

direitos para opinar sobre os diversos assuntos artísticos, econômicos e 

organizacionais................................................................................................................69 

 

Figuras 50 - A mestra Marinez mostrando o ganzá duplo do Mestre Cirilo num 

momento de confraternização após apresentação no SESC Crato..................................71 

 

Figuras 51, 52 e 53 - As integrantes do GCFD compartilharam com a prof. Dra. Valeria 

Giannella uma feliz tarde no SESC Crato.......................................................................72 

 

Figura 54 - A mestra Marinez entrevistando ao mestre Dodô num ato de 

empoderamento feminino................................................................................................73 

 

Figura 55 - Mulheres de diferentes idades no ensaio do Coco Frei Damião na casa onde 

anteriormente morou a Mestra Marinez. Bairro Frei Damião.........................................75 

 

Figura 56 - Crianças, normalmente em movimento constante, ficam espontaneamente 

atentas assistindo o ensaio do GCFD desde a calçada.....................................................76 

 

 Figura 57 - Encontro geracional no GCFD. A integrante de maior idade, Maria Auta da 

Silva (76 anos) e a de menor idade, Monic Emily Pereira da Silva (9 

anos..................................................................................................................................77 

 

Figura 58 - “Marisinha” e Sinara dançando junto ao Reisado dos Irmãos durante um 

cortejo no Rio de Janeiro.................................................................................................79 

 

Figura 59 - Detalhe dos enfeites na casa sede do GCFD no bairro João Cabral............80 

 

Figura 60 - Maria Matias dos Santos e Maria Célia Vieira de Sousa, mãe e filha 

desfrutando da tradição do coco......................................................................................80 

 

Figuras 61, 62 e 63 - Após o ensaio as brincantes mais novas se divertem junto com Tia 

Francisca, quem aprende dançar as coreografias de moda do fanky e do 

forró.................................................................................................................................81 

 

Figuras 64, 65 e 66 - Mulheres do GCFD junto com familiares e amigos cantando e 

rezando perante o altar do Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de 

Maria................................................................................................................................82 

 

                   Figuras 67 e 68 - Integrantes do GCFD apreciando esta dissertação como resultado da 

pesquisa. Casa-sede no bairro João Cabral......................................................................84 

 

Figuras 69, 70, 71 e 72 - A vizinhança do bairro João Cabral participa atenta se 

espelhando na arte e nos comportamentos sociais do GCFD..........................................85 

 

Figura 73 - A Mestra Marinez numa entrevista para a televisão realizada pelo 

conhecido comunicador Marcelo Fraga, da Multimídia..................................................86 

 



12 
 

Figuras 74, 75 e 76 - Durante uma entrevista com a Sra. Maria Auta da Silva, uma das 

fundadoras do GCFD.......................................................................................................87 

 

Figuras 77 e 78 - A mestra Marinez ministrou com excelente solvência uma oficina de 

coco para os estudantes, pesquisadores e participantes do II Seminário Internacional 

Agrupamentos da Música Tradicional do CRAJUBAR..................................................89 

Figura 79 - Os ensaios e apresentações do grupo são um espaço de alegria, 

responsabilidade e realizações........................................................................................90 

 

Figura 80 - As dimensões do empoderamento. Fonte: OAKLEY e CLAYTON….......92 

 

Figura 81 - Sinara Francis Matias Batista durante uma apresentação no 

SESC................................................................................................................................93 

 

Figura 82, 83 e 84 - Sinara Francis Matias Batista fotografando num encontro do 

GCFD com o Coco do mestre Dodô, num ato de empoderamento feminino................. 94 

 

Figuras 85, 86 e 87 - O olhar sensível de Sinara F. Matias Batista oferece novas 

perspectivas na construção do discurso gráfico do GCFD..............................................95 

 

Figuras 88, 89, 90 e 91 - Alegria e descontração, bom humor e muito afeto depois do 

ensaio são mostrados pelo olhar de Sinara F. Matias......................................................96 

 

Figura 92 - A mestra Marinez tomou a iniciativa de gravar a batida dos pês do grupo 

num ato de autonomia, determinando as questões que podem ser significativas para a 

pesquisa...........................................................................................................................97 

 

Figura 93 - O GCFD na Web. Setembro 2014...............................................................99 

 

Figura 94 - Plano de formação de casais para uma apresentação.................................100 

 

Figura 95 - Mandala dos anseios. Gráfico de elaboração própria............................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CIDMUC         Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. 

GCFD               Grupo de Coco Frei Damião 

FUNCAP   Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e      

Tecnológico 

MI                    Metodologias Integrativas 

ONU                Organização das Nações Unidas 

SECULT          Secretaria de Cultura 

SESC               Serviço Social do Comercio  

MAPEAMUS  Mapeando Espaços e Realizando Ações Musicais no Cariri Cearense..  

Projeto financiado com recursos do PROEXT/2010 e PREX/UFC.  

UFCA              Universidade Federal do Cariri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

SUMARIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................15 

 

CAPÍTULO 1 – O EMPODERAMENTO DAS MULHERES, ASPECTO CRUCIAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.........................................................21 

 

1.1 O feminino na cultura e no Sertão do Cariri..............................................................21 

1.2 Uma nova consciência sobre o feminino...................................................................25 

1.3 O feminino e a mulher como agente na cultura e na sustentabilidade......................28 

1.4 A perspectiva de gênero e o empoderamento feminino como base teórica da 

pesquisa...........................................................................................................................35 

 

CAPÍTULO 2- A TRADIÇÃO DO COCO E A HISTÓRIA DO GRUPO FREI 

DAMIÃO.........................................................................................................................47 

2.1 O Grupo de Coco Frei Damião na dinâmica atual da cultura popular tradicional…53 

2.2 As Metodologias Integrativas no estudo do GCFD...................................................65 

2.3 Estudo de Caso com o Grupo de Coco Frei Damião.................................................73 

2.3.1 Coleta de dados.......................................................................................................86 

2.3.2 A elaboração do relatório final...............................................................................89 

 

CAPÍTULO 3- CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS, 

DIMENSÕES E INDICADORES DE EMPODERAMENTO FEMININO NO GRUPO 

DE COCO FREI DAMIÃO.............................................................................................91 

3.1 Dimensões e Indicadores dos processos de empoderamento....................................91 

3.1.1 As dimensões de empoderamento nas práticas do GCFD......................................93 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................................................................105 

REFERÊNCIAS...........................................................................................................109  

ANEXOS.......................................................................................................................113 

CONTEÚDO DVD......................................................................................................146 



15 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde pequeno observava que minha mãe era muito mais responsável em tudo 

o que dizia respeito à nossa família do que meu pai. Ela era muito mais inteligente em 

muitos aspetos, socialmente e no trabalho mesmo. Minha mãe sabia ler, mas ao começo 

da Revolução Cubana (1959) começaram a funcionar uma profusão de escolas para 

adultos de 1° e 2° grau com o objetivo de aumentar o nível educacional da população 

em geral e minha mãe foi das primeiras a entrar nessas escolas. Eu me lembro de todo o 

movimento que isto gerava na casa, minha mãe fazendo as tarefas da escola ao mesmo 

tempo em que trabalhava lavando e passando roupa para outras famílias. 

Minha mãe me levava com ela para a escola, que era à noite, e aí eu continuava 

aprendendo coisas novas, sobretudo as relacionadas com a história de Cuba e a 

aritmética. Essa escola noturna virou minha segunda escola. 

Todo isso condicionou minha visão das famílias com que nos relacionávamos 

que reforçava a ideia de que as mulheres eram mais maduras e responsáveis e tinham 

mais sabedoria do que seus maridos. Não é que fosse assim, mas era a minha impressão 

e até hoje continuo observando que, em muitos casos de matrimônios com que me 

relaciono se reproduz a mesma situação. Pode parecer um exagero sem fundamento 

cientifico, mas considero que em geral, segundo a minha experiência que a mulher tem 

muito que oferecer e ensinar.  

Estas são algumas das razões que me fizeram tomar a decisão de enfocar meu 

trabalho num grupo de dezoito (18) mulheres que decidiram trabalhar juntas para criar o 

Grupo de Coco Frei Damião1 de Juazeiro do Norte2, que tem como líder à mestra 

                                                           
 
1 Frei Damião de Bozzano. Seu nome de batismo é Pio Giannotti, nasceu em 5 de novembro de 1898, 

em Bozzano, no Norte da Itália, filho dos camponeses Félix Giannotti e Maria Giannotti. Começou sua 

formação religiosa aos 12 anos, quando foi estudar em um colégio de padres. Aos 19 anos foi convocado 

para o exército italiano e participou da Primeira Guerra Mundial. Em 25 de agosto de 1923 foi ordenado 

sacerdote, na Igreja de São Lourenço de Bríndisi, em Roma. Aos 27 anos diplomou-se em teologia pela 

Universidade Gregoriana em Roma e foi docente do Convento de Vila Basélica e do Convento de Massa. 

Em 1931, deixou a Itália, vindo diretamente para o Convento de São Félix de Cantalice (conhecido como 

o Convento dos Capuchinhos) no Recife. Dos 33 anos até a sua morte, aos 98 anos, residiu nesse 

convento. Sua primeira missa em solo brasileiro foi rezada na Capela de São Miguel, no Sítio do Mel, do 

lado de fora da cidade de Gravatá, em Pernambuco, no dia 29 de setembro de 1931. Frei Damião ocupou-



16 
 

Marinez Pereira do Nascimento. Desde o ano 2012 venho acompanhando com muito 

interesse algumas das atividades deste agrupamento feminino através da participação 

delas em vários seminários, oficinas e apresentações auspiciadas pela UFCA – 

Universidade Federal do Cariri, o SESC, assim como em ensaios nos diferentes locais 

onde elas têm realizado suas atividades habitualmente. Este acompanhamento do grupo 

e as várias conversas com sua líder e as integrantes com motivo do trabalho em que 

participo como pesquisador colaborador junto ao Projeto MAPEAMUS desde 2012, me 

levou a recopilar dados, gravações fílmicas e muitas fotos. Quero enfatizar que neste 

trabalho o discurso fotográfico faz parte da narrativa sobre o processo de 

empoderamento das mulheres do GCFD. Esse contato com o grupo me levou 

compreender a importância de suas atividades em relação a suas próprias vidas e a 

                                                                                                                                                                          
se em disseminar “as santas missões” pelo interior do Nordeste. “As santas missões” eram um tipo de 

cruzadas missionárias, de alguns dias de duração, pelas cidades nordestinas. Nessas ocasiões, era armado 

um palanque ao ar-livre com vários alto-falantes onde o frade transmitia o seu discurso conservador e  

contra os protestantes. Frei Damião conseguia arrastar multidões para ouvir suas palestras e tornou-se um 

fenômeno de popularidade religiosa no Nordeste, só comparável ao Padre Cícero Romão Batista “Padim 

Ciço”, de Juazeiro do Norte. A propósito, Frei Damião é aclamado pelos católicos locais como o legítimo 

sucessor do Padre Cícero Romão Batista. Na ocasião de sua morte, em 31 de maio de 1997, o governo de 

Pernambuco e a prefeitura de Recife decretaram luto oficial de três dias. Seu corpo foi embalsamado, 

velado durante três dias na Basílica da Penha e no estádio de futebol do Arruda, em Recife. Em 31 de 

maio de 2003, seis anos após sua morte, foi aberto o processo de beatificação e, posteriormente, de 

canonização de Frei Damião. Fonte: www.chamada.com.br/mensagens/frei_damião.html 

 

2 Juazeiro do Norte é um município localizado na região do Cariri, no sul do Estado do Ceará. A 

população do município em 2013, segundo a estimativa do IBGE, era de 261.289 habitantes, que o torna 

o terceiro mais populoso do Ceará. Devido à devoção da figura do Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro 

do Norte é considerado um dos maiores centros de religiosidade popular do Brasil. Juazeiro do Norte era 

inicialmente um distrito da cidade vizinha Crato, até que o jovem Padre Cícero Romão Batista resolveu se 

fixar como pároco no lugarejo, até então sem capelão e, portanto, sem os serviços religiosos. Padre Cícero 

foi um dos responsáveis, tempos depois, pela emancipação e independência da cidade. Por conta do 

chamado "milagre de Juazeiro" (quando Padre Cícero deu a hóstia sagrada à beata Maria de Araújo, a 

hóstia se transformou em sangue), a figura do padre assumiu características místicas e passou a ser 

venerado pelo povo como um santo. Hoje a cidade é a segunda do estado e referência no Nordeste graças 

ao padre. /.../ A cidade de Juazeiro do Norte exerce forte influência sobre todo Sul do Ceará, sendo um 

importante centro de compras e serviços regionais. Todo este desenvolvimento resultou em uma grande 

integração com os municípios de Crato e Barbalha. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Juazeiro possui um PIB de R$ 1,586,996 mil IBGE/2009. Com a crescente 

formalização da economia, e ainda, a cidade deu um salto nos últimos dois anos, sendo a 5ª maior 

economia do Ceará, atrás apenas de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Sobral. 

Fonte: www.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_do_Norte 

 

 

 

 

 

http://www.chamada.com.br/mensagens/frei_damião.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Ara%C3%BAjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracana%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caucaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobral_%28Cear%C3%A1%29
http://www.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_do_Norte
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decidir que ia centrar neste coletivo de mulheres caririenses a atenção da minha 

pesquisa. 

Esta dissertação pretende, além de cumprir com as exigências do Curso de 

Mestrado com o qual estou felizmente comprometido, poder descrever a importância do 

trabalho que o GCFD tem tido na superação das muitas dificuldades que estas mulheres 

têm atravessado para alcançar uma vida muito mais independente dos condicionamentos 

de nossa sociedade ainda patriarcal.  

 

 

Figura 1 

Grupo de Coco Frei Damião na casa-sede do bairro João Cabral, Juazeiro do Norte/Ceará, 10 de 

novembro de 2014.  Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 

 

 

     O grupo de Coco Frei Damião tem sua origem na pobreza do sertão3 do Cariri e na 

falta de cidadania às quais têm sido submetidas historicamente as populações com 

maiores índices de exclusão.  

                                                           
3 O sertão, também conhecido como sertão nordestino ou ainda sertão brasileiro é uma das quatro sub-

regiões da Região Nordeste do Brasil, sendo a maior delas em área territorial. Estende-se pelos estados 

de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, atingindo ainda 

a Mesorregião Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonhano estado de Minas Gerais. Ao contrário dos 

demais semidesertos do mundo, o sertão não margeia um grande deserto, mas sim zonas úmidas. Isso 

explica suas peculiaridades biomáticas e sua atipicidade demográfica Compreende as áreas dominadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Jequitinhonha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Figuras 2, 3, 4 e 5 

Estudantes e pesquisadores do Curso de Música aprendendo a dançar coco durante a 

apresentação do Grupo de Coco Frei Damião na UFCA no I Seminário Agrupamentos da 

Música Tradicional do CRAJUBAR promovido pelo projeto MAPEAMUS. 

Universidade Federal do Cariri, 04 de junho de 2012. 

                         Fotos: Suilia Trigueiro e Sergio Ariel Gonzalez 

      O Coco nasceu e continua sendo uma manifestação cultural de resistência sertaneja 

contra o sistema desigual e injusto que impera em nosso mundo e é também uma luta 

diária por alcançar a cidadania que a ordem econômica e social atual mal oferece para 

estas mulheres.  

           Tal e como está contido no título desta dissertação, a pesquisa objetiva a análise 

de como os processos de empoderamento feminino contribuem para o dinâmico 

desenvolvimento da cultura popular tradicional como fator importante da 

                                                                                                                                                                          
pelo clima tropical semiárido (quente e seco), apresentando temperaturas médias elevadas, 

entre 25 ºC e 30 °C (ultrapassando os 42 °C  nos dias mais quentes somente no Raso da 

Catarina na Bahia e no centro-sul do Piauí) e duas estações bem definidas: uma chuvosa e outra seca. As 

chuvas concentram-se em apenas três ou quatro meses do ano, e pluviosidade no Sertão atinge a média de 

750 milímetros anuais, sendo que em algumas áreas chove menos de 500 milímetros ao ano. /.../A palavra 

Sertão teve origem durante a colonização do Brasil pelos portugueses. Ao saírem do litoral brasileiro e se 

interiorizarem, perceberam uma grande diferença climática nessa região semiárida. Por isso, a chamavam 

de "desertão", ocasionado pelo clima quente e seco. Logo, essa denominação foi sendo entendida como 

"de sertão", ficando apenas a palavra Sertão.  Fonte: www.wikipedia.org/wiki/Sertão 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raso_da_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raso_da_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_chuvosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
http://www.wikipedia.org/wiki/Sertão
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sustentabilidade regional, e como a cultura popular tradicional pode ser um ambiente 

propício para a emancipação da mulher.  

           A partir do objetivo de analisar o processo de empoderamiento feminino na 

cultura popular tradicional através do Estudo de Caso do Grupo de Coco Frei Damião 

de Juazeiro do Norte à luz do aparelho conceitual do desenvolvimento regional 

sustentável, tenho estruturado esta dissertação em três capítulos, que se entrelaçam 

através da mostra dos comportamentos e histórias das mulheres do grupo em diferentes 

âmbitos. 

        No Capítulo1, O EMPODERAMENTO DAS MULHERES, ASPECTO 

CRUCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, trato inicialmente o 

papel do feminino no sertão do Cariri e a função da mulher no cuidado da cultura 

comunitária no trânsito constante entre o médio rural às novas condições urbanas. Sob o 

referencial teórico do desenvolvimento sustentável realizo uma interpretação sobre o 

feminino e a mulher como agente na cultura e a sustentabilidade regional. Para finalizar 

o capítulo coloco a perspectiva de gênero e o empoderamento feminino como base 

teórica da pesquisa. 

         Durante todo o desenvolvimento desta dissertação vai se tecendo um histórico 

analítico do GCFD, mas no Capítulo 2, A TRADIÇÃO DO COCO E A HISTÓRIA 

DO GRUPO FREI DAMIÃO, relato os inicios rurais do grupo, e o processo de 

emancipação de um agrupamento anterior de homens e mulheres até se converter no 

atual grupo só de mulheres. Por outra parte neste capítulo trato de alguns aspectos da 

rica dinâmica atual do grupo que transita entre as tradições de forte raiz sertaneja e a 

modernidade que traz novas formas de representação e contatos com a tecnologia e o 

espetáculo, tudo o que deriva em novos conceitos para a interpretação da complexidade 

das atividades do grupo. A continuação relato como o Estudo de Caso realizado sob a 

ótica das Metodologias Integrativas resultou uma efetiva junção de ferramentas 

metodológicas. 

        No Capítulo 3, CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS, 

DIMENSÕES E INDICADORES DE EMPODERAMENTO FEMININO NO 

GRUPO DE COCO FREI DAMIÃO, realizo uma análise de como se manifesta o 

processo de empoderamento feminino observado através de dimensões e indicadores de 
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empoderamento no GCFD, tendo sempre em conta a contribuição do empoderamento 

das mulheres para o desenvolvimento sustentável da região.  

     Finalmente nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, trago algumas reflexões conclusivas 

que deixam aberto o caminho para hipóteses e encaminhamentos futuros. 

     Há como anexo à dissertação um DVD com uma seleção de vídeos que mostram a 

participação do GCFD em diversos tipos de apresentações públicas, assim como de um 

ensaio e uma oficina ministrada pela mestra Marinez. Este material audiovisual faz 

parte de um basto arquivo documental que já é patrimônio do grupo e que contribui 

ilustrar o discurso textual desta pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 –  

O EMPODERAMENTO DAS MULHERES, ASPECTO CRUCIAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

                                          “/.../o sertão está também no João Cabral” 

Suely Chacón 

 

 

1.1 O feminino no sertão do Cariri. 

          No processo de construção deste trabalho, a qualificação do projeto foi um 

momento ímpar de debate e aprimoramento dos conceitos e ideias reitoras. A professora 

Suely Chacón4 é uma voz importante nos estudos sobre o sertão cearense, destacou 

naquele ato acadêmico que “/.../o fato das mulheres do GCFD localizem a maior parte 

das suas atividades no bairro João Cabral5 de Juazeiro do Norte é só um detalhe, pois 

elas são mulheres do sertão”. É a partir dessa interpretação que este trabalho focou-se 

mais na mulher sertaneja, no empoderamento feminino na cultura e na sustentabilidade 

do sertão do Cariri, “/.../um sertão muito feminino, mesmo que escondido por trás da 

dominação do sistema patriarcal” (Suely Chacón no ato de qualificação deste trabalho, 

31/03/2014).  

     Atualmente pode se considerar que a cidade de Juazeiro do Norte é uma expansão 

urbana do sertão do Cariri. No GCFD se evidencia claramente como prevalecem 

diversas expressões da cultura sertaneja nos costumes e no cotidiano da cidade assim 

como nas atividades domésticas e artísticas das mulheres do grupo. Juazeiro do Norte é 

ainda uma cidade dominada por um sistema totalmente excludente onde se encontram 

várias comunidades de mulheres que guardam a tradição sertaneja. Uma cidade tão 

urbana e que é tão sertaneja, tão religiosa e tão feminina ao mesmo tempo. 

                                                           
4 A professora Dra. Suely Salgueiro Chacón é a atual Magnífica Reitora da Universidade Federal do 

Cariri - UFCA.  

5 João Cabral é o nome de um dos 34 bairros que existem atualmente na cidade de Juazeiro do Norte 

(http://www.achetudoeregiao.com.br/ce/juazeiro_do_norte/localizacao.htm).  Sua população está formada 

na grande maioria, por migrantes do sertão do Cariri e de estados vizinhos ao Ceará. A falta de políticas 

públicas tem impossibilitado o controle do seu crescimento, sendo hoje um bairro com péssimas 

condições de saneamento básico, pobre, violento e estigmatizado. Não entanto o bairro está marcado pela 

presencia de numerosos grupos da cultura popular tradicional como reisados, bandas cabaçais, lapinhas, 

entre outras manifestações (Nota do autor). 

http://www.achetudoeregiao.com.br/ce/juazeiro_do_norte/localizacao.htm
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    No segundo capítulo do seu livro O Sertanejo e o Caminho das águas: Políticas 

Públicas, Modernidade e Sustentabilidade no Semi-Árido (2007) a professora Suely 

Chacón realiza uma reflexão essencial para entender o papel das mulheres no sertão. 

     O papel das mulheres é fundamental na preservação do convívio familiar e 

comunitário e na permanência das crenças e costumes. Professoras, rezadeiras, 

parteiras, beatas e, mais recentemente, as agentes de saúde, são exemplos de resistência. 

Enquanto os homens partem em busca de outros espaços e dos sonhos que vêm nas asas 

das antenas parabólicas, as mulheres ficam. Estudam e trabalham nas suas 

comunidades. Embora estejam apreendendo um discurso passado pelos programas 

públicos que as empregam, conseguem manter um senso crítico nato, suficiente para 

identificar as falhas e as manipulações que vêm com o proclamado desenvolvimento. 

Essa constatação se coaduna com a literatura, cada vez mais farta, que coloca a mulher 

como elemento essencial para a mudança do atual paradigma social, exaltando sua 

atitude mais cooperativa e comprometida, bem como sua atuação na preservação do 

meio ambiente (CASTRO; ABRAMOVAY, 1997). Branco (2000) destaca que a seca 

periodicamente leva os homens embora e elas “vão ficando” e respondendo pela 

continuidade do lugar (CHACÓN, 2007, p. 67). 

Uma parte importante das mulheres do GCFD são da população que nasceu 

e viveu no sertão a maior parte das suas vidas e que se trasladaram para integrar-se ao 

novo ambiente urbano, sem perder o vínculo matriz com suas raízes. Hoje, Juazeiro do 

Norte é um sertão disfarçado onde tem se criado um novo espaço de esperanças e lutas.  

O grupo do Tio Dionísio, do qual nutriu-se o GCFD, foi fundado na década 

de 1950 no Sitio Cipó, situado na área rural do município de Crato, onde atualmente 

continuam morando três integrantes, mas a maior parte mora e realizam suas atividades 

nos bairros João Cabral e Frei Damião, bairros populosos e herdeiros de muitas 

tradições rurais trazidas por seus moradores no processo de migração que faz parte do 

crescimento econômico e urbano da cidade de Juazeiro do Norte. Podemos afirmar 

então que o GCFD representa e expressa uma manifestação cultural do sertão do Cariri 

e ainda hoje mantém esse vínculo e as essências da cultura sertaneja.  

 

A mulher, nas comunidades rurais do Sertão, exerce o papel de centralizadora das ações 

e movimentos, o que lembra o regime matriarcal do começo da história humana. Ela é, 

em grande parte dos casos, a mantenedora, responsável pela sobrevivência do grupo, 

mesmo aparentemente dominada dentro do regime patriarcal ainda vigente no Nordeste, 

(BURSZTYN, 1984), preserva o “comando” da vida e do grupo ao qual pertence. 

Garante sua sobrevivência de várias maneiras, inclusive preservando valores 

(BRANCO, 2000). Ela é, fundamentalmente, a responsável pela reprodução das ideias 

sociais, dos valores e regras explícitos e implícitos no cotidiano e na história 

(CHACÓN, 2007, p. 68). 
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Figura 6 

As mulheres do Grupo de Coco Frei Damião têm desenvolvido seus ensaios entre os bairros 

João Cabral e Frei Damião. Mapa da cidade de Juazeiro do Norte  

Fonte: Google maps. 

 

As tradições do sertão se fazem evidentes a partir da constante comunicação 

familiar existente entre as integrantes que habitam tanto nas cidades da região como nas 

áreas rurais e os costumes que transitam entre estes dois espaços. Além de manter viva a 

tradição rural do coco no meio da cidade e para colocar apenas um exemplo, na 

alimentação podemos apreciar como o lanche que se oferece no final dos ensaios 

mantem o cardápio do sertão, claro, agora mais abundante que em tempos atrás, com o 

tradicional mungunzá6, além de café, bolo, rapadura, bolachas, etc. As integrantes do 

grupo consideram este lanche um autêntico luxo, tendo em conta as necessidades 

passadas nos sítios em épocas anteriores. 

                                                           
6 Dependendo da região do Brasil em que é produzido, este prato pode também ser denominado 

mugunzá, mungunzá, manguzá, mukunza, mucunzá, canjica ou ainda chá de burro. Mungunzá 

salgado é o nome com que é conhecido o prato muito tradicional no sertão do Cariri. É preparado 

essencialmente com feijão mulato, carne, linguiça, milho e especiarias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munguzá. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munguzá
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Figuras 7, 8 e 9 

A carência na alimentação no sertão tem sido muito sofrida. Hoje um dos grandes prazeres, 

considerado por elas como uma verdadeira benção, é poder compartilhar um bom mungunzá 

após os ensaios. Ensaio na casa-sede. Bairro João Cabral, Juazeiro do Norte /Ceará, 26 abril de 

2014. Fotos: Sergio Ariel Gonzalez e Sinara Francis Matias Batista. 

 

 

 No Sertão, grande parte das pessoas e o próprio ambiente natural foram excluídos pelo 

sistema econômico e social vigente e pela sua própria história. Porém, sofrem as 

consequências negativas da intervenção de políticas públicas inadequadas à realidade 

local. Por outro lado, foi essa exclusão que permitiu que saberes tradicionais fossem 

preservados por algumas pessoas dessas comunidades, podendo ser resgatados e 

oferecer lições valiosas de como o homem pode viver saudavelmente em harmonia e em 

relação com seus semelhantes e com a natureza (CHACÓN, 2007, p. 66). 

Do mesmo modo que suas mães, vovôs, tias e outros parentes, as crianças e 

adolescentes que fazem parte do GCFD crescem num ambiente de contato permanente 
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com seus familiares do sitio tendo-as como modelos a seguir em quanto ao sistema de 

valores e a coragem para lutar e se emancipar e se converter em cidadãos 

verdadeiramente empoderados. 

 

1.2 Uma nova consciência sobre o feminino. 

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a afirmar 

concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que conseguem viver 

integralmente sua condição de ser humano. Educadas por mulheres, no seio de um 

mundo feminino, seu destino normal é o casamento que ainda as subordina 

praticamente ao homem; o prestígio viril está longe de se ter apagado: assenta ainda em 

sólidas bases econômicas e sociais. É pois necessário estudar com cuidado o destino 

tradicional da mulher. Como a mulher faz o aprendizado de sua condição, como a sente, 

em que universo se acha encerrada, que evasões lhe são permitidas, /.../. Só então 

poderemos compreender que problemas se apresentam às mulheres que, herdeiras de 

um pesado passado, se esforçam por forjar um futuro novo. Quando emprego as 

palavras “mulher” ou “feminino” não me refiro evidentemente a nenhum arquétipo, a 

nenhuma essência imutável; apôs a maior parte de minhas afirmações cabe subentender: 

"no estado atual da educação e dos costumes". Não se trata aqui de enunciar verdades 

eternas, mas de descrever o fundo comum sobre o qual se desenvolve toda a existência 

feminina singular (BEAUVOIR, 1967, p. 7). 

 

                      Estas palavras da escritora e destacada intelectual feminista francesa 

Simone de Beauvoir, mostram como o feminismo do século XX começou valorizar a 

independência da mulher, historicamente submetida pela igreja e a sociedade a partir da 

era cristã. Numa sociedade profundamente religiosa como é a do sertão do Cariri7, a 

mulher tem sofrido a maior discriminação, sempre exposta a um sistema extremamente 

machista que sobrevive até hoje. 

                 A interpretação feminista do relato cristão da criação tem sido abordada por 

intelectuais brasileiros envolvidos com a participação da mulher nos processos de 

desenvolvimento e sustentabilidade, dentre eles se destacam Leonardo Boff e Rose 

Muraro, quando interpretam, na obra Feminino e Masculino: Uma nova consciência 

                                                           
7 A região do sertão do Cariri recebe esse nome por causa de seus antigos habitantes membros do povo 

indígena cariri. Essa região estende-se por vários estados do Nordeste e apresenta características naturais 

de vegetação e clima que lhe proporcionam certa homogeneidade. Além dos aspectos naturais, existem os 

de ordem cultural e econômica que a distingue de outras regiões do Nordeste e do Brasil. É a terra dos 

vaqueiros e das romarias, da cidade de Padre Cícero, Juazeiro do Norte, no Ceará, e de cancioneiros e 

poetas como Patativa do Assaré. Fonte: http://mtgeog.blogspot.com.br/2012/12/sertao-do-cariri.html  

 

http://mtgeog.blogspot.com.br/2012/12/sertao-do-cariri.html
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para o encontro das diferenças, a forma em que a mulher foi criada a partir da costela 

do Adão. 

  Interpreta-se a mulher como sexo fraco, pois foi ela que caiu na tentação e, a partir daí, 

seduziu o homem. Eis a razão de seu submetimento histórico, agora ideologicamente 

justificado: “estarás sob o poder de teu marido e ele te dominará” (Gn 3,16). Há uma 

leitura mais radical, apresentada por duas teólogas feministas, entre outras: Riane Eisler 

(Sacred Pleasure, Sex Myth and the Politics of the Body,1995) e Françoise Gange (Les 

dieux menteurs, 1997) que aqui resumo. Estas autoras partem do dado histórico de que 

houve uma era matriarcal anterior à patriarcal. Segundo elas, o relato do pecado original 

seria introduzido no interesse do patriarcado como uma peça de culpabilização das 

mulheres para arrebatar-lhes o poder e consolidar o domínio do homem. Os ritos e os 

símbolos sagrados do matriarcado teriam sido diabolizados e retroprojetados às origens 

na forma de um relato primordial, com a intenção de apagar totalmente os traços do 

relato feminino anterior. O atual relato do pecado original coloca em xeque os quatro 

símbolos fundamentais do matriarcado.  

O primeiro símbolo atacado é a mulher em si que na cultura matriarcal representava o 

sexo sagrado, gerador de vida. Como tal ela simbolizava a Grande-Mãe. Agora é feita a 

grande sedutora. No segundo, desconstrói-se o símbolo da serpente que representava a 

sabedoria divina que se renovava sempre como se renova a pele da serpente.  No 

terceiro, desfigura-se a árvore da vida, tida como um dos símbolos principais da vida, 

gestada pelas mulheres, agora colocada sob o interdito: “não comais nem toqueis de seu 

fruto” (3,3). No quarto, se distorce o caráter simbólico da sexualidade, tida como 

sagrada, pois permitia o acesso ao êxtase e ao conhecimento místico, representada pela 

relação homem-mulher (BOFF e MURARO, 2010, p. 10).  

 

     Seguindo a interpretação de Boff e Muraro (2002), o que faz o atual relato do pecado 

original? Inverte totalmente o sentido profundo e verdadeiro desses símbolos. 

Desacraliza-os, diaboliza-os e transforma o que era bênção em maldição. A mulher é 

eternamente maldita, feita um ser inferior. Sedutora do homem que “a dominará” (Gen. 

3,16). O poder de dar a vida será realizado entre dores (Gen. 3,16). A serpente será 

maldita, feita inimigo da mulher, a árvore da vida e da sabedoria cai. Antes, na cultura 

matriarcal, comer da árvore da vida era se imbuir de sabedoria. Agora comer dela 

significa perigo letal. (Gen. 3,3). O laço sagrado entre o homem e a mulher é substituído 

pelo laço matrimonial, ocupando o homem o lugar de chefe e a mulher de dominada. 

Aqui se operou uma desconstrução profunda do relato anterior, feminino e sacral. Hoje 
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ainda a sociedade é refém do relato adâmico, antifeminista e culpabilizador como está 

no Gênesis8. 

      Para reforçar esta análise reflexiva o trabalho das teólogas feministas foi essencial 

para apontar quão profundas são as raízes da dominação das mulheres. Ao resgatarem o 

relato mais arcaico, matriarcal, feminista, elas visam propor uma alternativa mais 

originária e positiva na qual apareça uma relação nova com a vida, com os gêneros, com 

o poder, com o sagrado e com a sexualidade.  

 Longe de serem aleatórias, as flutuações relatadas pela história escrita revelam 

movimentos periódicos no sistema androcrático vigente em direção a um “atrator” do 

modelo de organização social de parceria. No nível estrutural, isso se reflete em 

alterações periódicas na forma como as relações humanas se organizam em particular, 

as relações entre as metades feminina e masculina da humanidade. No nível axiológico, 

isso se reflete (em tudo, desde a literatura até as políticas públicas) na luta periódica 

entre os valores “masculinos” estereotipadamente duros, simbolizados pela Espada, e os 

valores “femininos” estereotipadamente suaves, simbolizados pelo Cálice (EISLER, 

2007, pp. 201-202). 

 

     A teologia feminista foi muito acertada quando questiona que, “/.../ se as mulheres 

formam a metade da nossa espécie, por que seus comportamentos, atividades e ideias 

foram foco de tão pouca investigação? (EISLER, 2007, p. 214). 

     Os estudos realizados sob a ótica do desenvolvimento sustentável não podem deixar 

de valorizar na justa medida as aportações da mulher na economia e na sociedade.  

Hoje a porta para um estudo holístico da sociedade humana apenas começou se abrir. 

Ela abriu-se um pouco quando os historiadores passaram a reconhecer, como observa 

Lynn White Jr9. que a história escrita foi muito seletiva e na sua maior parte escrita por, 

para e sobre grupos dominantes da história. Agora, quando a metade feminina que 

estava faltando na história começa a ser estudada com seriedade, podemos começar a 

desenvolver uma nova teoria da história e da evolução cultural que leve em 

consideração a totalidade da sociedade humana (EISLER, 2007, p. 214). 

                                                           
8 Gênesis é o primeiro livro tanto da Bíblia Hebraica como da Bíblia cristã. Narra uma visão mitológica 

desde a criação do mundo na perspectiva hebraica, genealogias dos Patriarcas bíblicos, até à fixação deste 

povo no Egipto através da história de José. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do texto a Moisés 

enquanto a crítica literária moderna prefere descreve-lo como compilado de texto de diversas mãos. 

Fonte: Wikipedia.  

9 Lynn White Jr. Medieval technology and social change (New York, Oxford University, 1962), Citado 

por Riane Eisler. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_Hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criacionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patriarcas_b%C3%ADblicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_(filho_de_Jacob)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_judaico-crist%C3%A3
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        Examinando as histórias, os relatos e os comportamentos diversos das mulheres do 

GCFD (VER ENTREVISTA EM ANEXO 1), podemos afirmar que elas sintetizam e 

expressam a essência dessa Grande Mãe portadora do sagrado criador de vida a qual a 

fornece dessa força reivindicativa de seus direitos que provê a determinação 

caraterística da mulher na era matriarcal.  

      Reforçando a ideia da teóloga feminista Riane Eisler (2007) quando enfoca o 

feminino e a mulher como forças da história podemos dizer que as mulheres do GCFD 

são uma expressão da força na história do sertão do Cariri. 

 

1.3 O feminino e a mulher como agente na cultura e na sustentabilidade. 

“Só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente”.  

Celso Furtado10. 

 

      Ao propor enfrentar o desempenho e as aportações femininas na cultura popular e 

esta como parte essencial da sustentabilidade regional, estamos transitando o caminho 

dos estudos de gênero, do empoderamento feminino e do desenvolvimento como 

liberdade.  

     O desenvolvimento sustentável é a junção de diversas dimensões - cultural, social, 

econômica, ecológica e espacial - como propõe Sachs (1993). Estes pressupostos são 

amplos, mas todos, direta ou indiretamente, estão presentes na herança, na atividade, e 

na transcendência do complexo de relações que se estabelece ao redor do GCFD. A 

ação da mulher no desenvolvimento, e ainda na sustentabilidade é fundamental se 

consideramos o papel da mulher como guardiã dos mais essenciais valores da cultura 

em geral. 

              Ignacy Sachs, no prefacio ao livro Desenvolvimento sustentável, o desafio do 

século XXI (VEIGA, 2010, pp. 9-10) esclarece: 

/.../ em última instância, o desenvolvimento depende da cultura, na medida em que ele 

implica a invenção de um projeto. Este não pode se limitar unicamente aos aspectos 

sociais e sua base econômica, ignorando as relações complexas entre o porvir das 

sociedades humanas e a evolução da biosfera; na realidade, estamos na presença de uma 

co-evolução entre dois sistemas que se regem por escalas de tempo e escalas espaciais 

distintas. A sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai depender da sua 

                                                           
10 Citado no Prólogo de Ignacy Sachs ao livro de VEIGA (2010). 
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capacidade de se submeter aos preceitos de prudência ecológica e de fazer um bom uso 

da natureza. É por isso que falamos de desenvolvimento sustentável. A rigor, a 

adjetivação deveria ser desdobrada em socialmente includente, ambientalmente 

sustentável e economicamente sustentado no tempo. 

 

É admirável o papel do empoderamento e da liderança feminina no 

desenvolvimento sustentável se temos em conta o papel ativo da condição de agente 

das mulheres para a promoção da cultura popular, do bem-estar social e a inclusão como 

categorias definitórias da sustentabilidade. Segundo Amartya Sen (2000) pode se dizer 

que nada atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento quanto 

um reconhecimento adequado da participação e da liderança política, econômica e 

social das mulheres. Esse é, de fato, um aspecto crucial do desenvolvimento sustentável 

ou “desenvolvimento como liberdade”. 

Na atuação das mulheres do GCFD e de sua líder a mestra Marinez, se 

evidencia claramente a condição de agente das mulheres na mudança social, segundo a 

visão de Amartya Sen. 

 

Já não mais receptoras passivas de auxílio para melhorar seu bem-estar, as mulheres são 

vistas cada vez mais, tanto pelos homens como por elas próprias, como agentes ativos 

de mudanças: promotoras dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a vida 

das mulheres e dos homens (SEN, 2010, p. 246). 

             A essência da existência do GCFD é o bem- estar feminino, e suas integrantes, 

segundo se irá evidenciando nos capítulos seguintes, estão lutando desde o campo da 

cultura, erigidas como agentes transformadores ativos para ocasionar profundas 

mudanças traduzidas no desenvolvimento como liberdade. 

Esses diversos aspectos da situação feminina (potencial para auferir rendimentos, papel 

econômico fora da família, alfabetização e instrução, direitos de propriedade, etc.) 

podem, à primeira vista, parecer demasiadamente variados e díspares. Mas o que todos 

eles têm em comum é sua contribuição positiva para fortalecer a voz ativa e a condição 

de agente das mulheres – por meio da independência e do ganho de poder. Por exemplo: 

trabalhar fora de casa e auferir uma renda independente tende a produzir um impacto 

claro sobre a melhora da posição social da mulher que também ganha mais voz ativa, 

pois depende menos de outros. Além disso, com frequência o emprego fora de casa tem 

efeitos “educativos”, expondo a mulher ao mundo fora de sua casa, aumentando a 

eficácia de sua condição de agente. Analogamente, a instrução da mulher reforça sua 

condição de agente e tende a torna-la mais bem informada e qualificada. A propriedade 

de bens também pode tornar a mulher mais poderosa nas decisões familiares (SEN, 

2010, p. 249). 
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          A questão da participação das mulheres no grupo de coco é central na discussão 

da teoria do desenvolvimento focada à tradição, à cultura e à democracia no cenário 

polémico da preservação e transformação das tradições sertanejas na cidade de Juazeiro 

do Norte, já que, sob o critério de Sen o desenvolvimento econômico, pode, na 

realidade, ser danoso e em ocasiões conduz à eliminação de suas tradições e herança 

cultural. 

Existe um inescapável problema valorativo na decisão do que se deva escolher quando 

algumas partes da tradição não puderem ser mantidas juntamente com mudanças 

econômicas e sociais que possam ser necessárias por outras razões. Essa é uma escolha 

que as pessoas envolvidas têm de enfrentar e avaliar. A escolha não é fechada (como 

muitos apologistas do desenvolvimento parecem sugerir) nem é da alçada da elite dos 

“guardiães” da tradição (como muitos céticos do desenvolvimento parecem presumir). 

Se um modo de vida tradicional tem de ser sacrificado para escapar-se da pobreza 

devastadora ou da longevidade minúscula (que é como vivem muitas sociedades 

tradicionais há milhares de anos), então são as pessoas diretamente envolvidas que têm 

de ter a oportunidade de participar da decisão do que deve ser escolhido. O conflito real 

ocorre entre: 

1) O valor básico de que se deve permitir às pessoas decidir livremente que 

tradições elas desejam ou não seguir; e 

2) A insistência em que tradições estabelecidas sejam seguidas (haja o que houver) 

ou, alternativamente, em que as pessoas têm de obedecer ás decisões de 

autoridades religiosas ou seculares que impõem a observância das tradições –

reais ou imaginarias (SEN, 2010, pp. 49-50). 

 

     No caso estudado, a liberdade das mulheres do GCFD se manifesta ao se adaptar a 

novas formas de praticar e apresentar as tradições rurais do sertão no novo espaço do 

sertão urbano, com tudo o que isso acarreta em quanto à independência, criatividade e 

crescimento individual e coletivo. “A força do primeiro preceito reside na importância 

básica da liberdade humana e, uma vez isso sendo aceito, há fortes implicações sobre o 

que se pode ou não fazer em nome da tradição. A abordagem do desenvolvimento como 

liberdade privilegia esse preceito” (SEN, 2010, p. 50). 

     A modernidade no sertão tem um ícone no desenvolvimento acelerado e polémico na 

cidade de Juazeiro do Norte. Segundo a abordagem que Suely Chacón realiza sobre este 

aspecto cardinal da análise: 

 A ideia de modernidade inspira o imaginário das sociedades de diferentes modos, 

conforme sua formação histórica, mas comumente o moderno é identificado de forma 

dicotômica, como o oposto do tradicional, a superação do atraso, a inserção no mundo 

tecnológico (CHACÓN, 2007, p. 71). 
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                    É nesta dicotomia entre tradição e modernidade, aliás, que a considero 

como um dos principais motores que propulsionam o desenvolvimento sustentável, que 

tenho transitado da mão das mulheres do coco, amantes das suas tradições e 

revolucionárias nas novas formas de expressa-las. 

        A abordagem destes assuntos a partir do enfoque de Amartya Sen traz a visão de 

um cientista que tem se nutrido de uma realidade mundial fruto da opressão e que se 

adapta perfeitamente a meu estudo. O conceito “desenvolvimento como liberdade” tem 

implicações muito abrangentes não só para os objetivos supremos do desenvolvimento, 

mas também para os processos e procedimentos que têm de ser respeitados (SEN, 2005, 

p. 51). “Ver o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das pessoas tem 

implicações muito abrangentes para nossa compreensão de processo de 

desenvolvimento e também para os modos e meios de promove-lo” (SEN, 2005, p. 51). 

     Para Grangeiro o desenvolvimento sustentável “/.../ pressupõe, antes de tudo, uma 

ascensão do saber e da consciência das pessoas, a constituição dos valores éticos que 

possam transformar os seus costumes, hábitos e práticas insustentáveis, contribuindo 

para que venham a tornarem-se sujeitos de uma sociedade fundamentada nos princípios 

de justiça e equidade, focada na harmonia das relações entre os seres humanos, e destes 

com a natureza” (2013, p. 13). Ainda continua Grangeiro dissertando de forma muito 

clara sobre o papel do ser humano na cultura e da cultura para a sustentabilidade quando 

coloca que:  

Para alcançar modelos de desenvolvimento que se pretendam sustentáveis, é necessário 

lutar pela construção de uma sociedade igualmente sustentável, constituída por seres 

humanos capazes de pensar e agir de maneira sustentável. Neste sentido, a cultura 

assume papel fundamental, tendo em vista que é no seu potencial de promover o 

desenvolvimento humano que está a chave para o conceito de sustentabilidade. “Por 

meio da cultura, no que ela tem de mais fértil e produtivo, podemos sensibilizar as 

pessoas para outros modelos de relações sociais, a partir das quais possam se tecer redes 

afetivas de cooperação e solidariedade (GRANGEIRO, 2013, p. 13). 

 

        Todo este universo de relações produtivas, religiosas, afetivas e artísticas o temos 

achado nas mulheres que formam o Grupo de Coco Frei Damião. 

       Neste ponto das reflexões, abraço a postura teórica do binômio formado por 

Amartya Sen e Bernardo Klisberg quando na segunda parte do livro As pessoas em 

primeiro lugar. A ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado 
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Klisberg levanta a seguinte questão essencial: por que a cultura é fundamental para o 

desenvolvimento? (2010, p. 302). 

      Para compreender o desenvolvimento e a sustentabilidade há que ter em conta como 

elemento essencial a cultura. Klisberg assinala a importância da análise da questão 

cultural para compreender o acontecer na América latina com a mente das pessoas, com 

seus valores e suas atitudes. A Unesco em 1996 definiu a cultura como “formas de viver 

junto/.../molda o nosso pensamento, nossa imagem e nosso comportamento. A cultura 

engloba valores, percepções, imagens, formas de expressão e de comunicação e muitos 

outros aspectos que definem a identidade das pessoas e das nações” (SEN 

&KLISBERG, 2010, p. 302). 

      As mulheres são guardiãs das tradições dos territórios, e neste ponto quero colocar 

no debate um aspecto essencial para esta discussão, a mulher como agente da 

identidade. Considero que uma das maiores contribuições da mulher à história da 

humanidade é a guarda e cuidado da identidade dos grupos humanos. A identidade 

feminina é um assunto que tem ocupado a atenção do movimento feminista, pois a 

mulher com a sua emancipação consegue atuar de forma ativa e decidida pela 

preservação dos elementos identitarios comunais e pela sua própria identidade feminina. 

Ao respeito Marcela Lagarde (1990) assinala:  

 El feminismo se propone cambios en torno a la identidad femenina. Como cultura 

paradigmática y transgresora propone caminos singulares. Las mujeres quieren cambiar 

el mundo y hoy dirigen la mirada hacia ellas mismas. Desde esta perspectiva, sus 

experiencias son analizadas para evaluar su impacto sobre la desarticulación de la 

opresión femenina y para dilucidar la correlación existente entre tendencias a la 

conservación de la feminidad dominante, formas nuevas de feminidad opresiva, y 

formas antipatriarcales y libertarias de ser mujer. La filosofía feminista caracteriza la 

situación actual como un cambio radical de la sociedad y la cultura marcado por el 

tránsito de las mujeres de seres-para-otros, en protagonistas de sus vidas y de la historia 

misma, en sujetos históricos. 

        Un hecho relevante en diversas sociedades contemporáneas es la desestructuración 

de la identidad femenina patriarcal. En ámbitos diferentes ocurren cambios sociales, 

económicos, jurídicos, políticos, científicos y culturales que contribuyen a la 

transformación esencial de la feminidad, del ser mujer y de las mujeres mismas. Dichos 

cambios han ocurrido a las mujeres, a los hombres, a la organización genérica, en la 

sociedad, en las instituciones civiles y políticas, y en la cultura (LAGARDE, 1990). 

 

     As mulheres do GCFD legitimam-se como agentes da identidade cultural da mulher 

sertaneja desde o mesmo momento da criação do grupo. 



33 
 

 Afinal de contas, a essência da identidade – a resposta à pergunta “Quem sou eu? E, 

mais importante ainda, a permanente credibilidade da resposta que lhe possa ser dada, 

qualquer que seja – não pode ser constituída senão por referência aos vínculos que 

conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais vínculos são fidedignos e 

gozam de estabilidade com o passar do tempo. Precisamos de relacionamentos, e de 

relacionamentos em que possamos servir para alguma coisa, relacionamentos aos quais 

possamos referir-nos no intuito de definirmos a nós mesmos (BAUMAN, 2005, pp. 74 -

75). 

 

     O GCFD nasceu no ano 2006 a partir de um ato emancipatório sertanejo, primeiro da 

mestra Marinez e imediatamente depois de Maria, hoje contramestre do grupo, e assim 

foi formando-se o grupo, até chegar ao que hoje é. Sendo na época, ambas duas, 

brincantes de um grupo de coco integrado por casais de homens e mulheres, Marinez foi 

convidada para fazer uma demonstração e falar um pouco sobre a história da brincadeira 

de coco numa escola de Juazeiro do Norte. Então ela foi conversar com o mestre do 

grupo e o resultado dessa conversa foi que o mestre, fazendo uso do seu poder 

masculino, proibiu a Marinez de realizar essa ação. Claro está que a Marinez, 

determinada, foi fazer a demonstração na escola. Mas, perante a imposição patriarcal do 

mestre, a Marinez tomou a decisão de sair desse grupo e formar o que hoje se conhece 

como o Grupo de Coco Frei Damião, formado somente de mulheres.   

 

Figura 10 

Mestra Marinez e contramestra Maria, sempre juntas nas tarefas do GCFD. Casa-sede no bairro 

João Cabral, Juazeiro do Norte/Ceará. 24 de abril de 2012. Fotos: Sergio Ariel Gonzalez. 
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     Foram momentos muito difíceis os primeiros tempos do grupo, receberam muitas 

críticas diretas e indiretamente por parte dos homens da família, a proibição a algumas 

mulheres de participar no novo grupo por parte dos maridos, tios, padres, etc., e era 

normal essa reação, estavam assistindo à união de muitas de “suas” mulheres para lutar 

contra a sociedade patriarcal, estavam frente a uma nova forma de utilizar a tradição, 

usualmente portadora de toda essa cultura patriarcal que afirmava o poder machista. 

Agora as mulheres utilizam essa mesma tradição como resistência contra tudo o que 

essa cultura significava e como emancipação, virando sujeitos de sua própria história.  

     Mas também tinham o mais importante, como Marinez enfatiza, a experiência e o 

conhecimento das mulheres sertanejas de maior idade que brincavam o coco desde que 

eram adolescentes, e dessa fonte se nutriu o grupo em sua formação. 

     Como apontou a Profa. Dra. Valeria Giannella na qualificação deste trabalho “/.../é 

um fato simbólico muito forte o de as mulheres assumir, com as novas funções e 

independência, até na vestimenta, o papel do homem”. No grupo os homens foram 

substituídos pelas mulheres vestidas como homens, por sinal, de forma bastante 

feminina, já que as cores e estilo destas roupas “masculinas” dentro do grupo são muito 

“femininas”, sem falar da maquiagem muito presente nas faces de todas. A única 

diferença no vestuário entre homens e mulheres são as calças, muito coloridas também, 

e o chapéu, que sempre tem uma flor, e que usam as mulheres que fazem o papel de 

homens no grupo. Esta ação de usar as calças dos homens tem também, além do aspecto 

prático para formar os casais para dançar, o lado simbólico, pois os homens foram de 

fato trocados por mulheres, deixando bem claro que para formar um grupo de coco não 

era mais indispensável contar com a ajuda deles.  

     Foram muitas batalhas e muitas dificuldades que enfrentaram estas mulheres mas 

elas estão firmes, viajando por todo o Cariri, visitando Fortaleza, Paraíba, Rio de 

Janeiro, São Paulo, levando sua cultura como bandeira de resistência e emancipação, 

bandeira de luta contra o machismo e a exclusão social que sofrem as mulheres não 

somente no Brasil, mas em toda a América Latina e no mundo. 

     Elas têm tido tudo contra, ser mulheres num mundo patriarcal, algumas delas são 

analfabetas e/ou semianalfabetas, nascidas no sertão, na maior pobreza, morando agora 

em bairros marginalizados sem condições sanitárias básicas, com índices de violência 

altíssimos, mas não perderam as oportunidades, ainda que poucas, que as novas 
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condições sócio políticas lhes ofereceram. Hoje atuam como agentes da identidade e da 

cultura do sertão, o que significou a maior fonte de inspiração para a realização desta 

dissertação. 

 

Figura 11 

O CGFD mantém o charme feminino até nos pequenos detalhes. A flor nunca falta nos 

chapéus das mulheres que fazem a função dos homens nos casais da dança.  

Foto: Sergio Ariel González 

 

                                1.4- A perspectiva de gênero e o empoderamento feminino como 

base teórica da pesquisa.  

                     

               A palavra empoderamento é um neologismo que só aparece nos dicionários 

brasileiros mais recentes. Encontramos uma grande diversidade de sentidos atribuídos 

ao termo, o qual indica o caráter polissêmico e complexo desta categoria. O vocábulo é 

um anglicanismo que significa obtenção, alargamento ou reforço de poder, e tem sido 

utilizado em diferentes áreas de conhecimento - educação, sociologia, ciência política, 

saúde pública, psicologia comunitária, serviço social, administração - constituindo-se 
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em ferramenta de governos, organizações da sociedade civil e agências de 

desenvolvimento em agendas direcionadas para a melhoria da qualidade de vida e 

dignidade humana de setores pobres (BAQUERO, 2012). 

 

 No que pese o uso indiscriminado do termo, os debates sobre empoderamento apontam 

para duas dimensões essenciais a serem consideradas: a educativa e a política, uma vez 

que visões de mundo e de propósitos sociais diferenciados orientam as distintas 

concepções e ações de empoderamento (BAQUERO, 2012, p. 174). 

 

            O empoderamento como conceito e como ação, surgiu nos Estados Unidos na 

década de 1960. Ao respeito Baquero assinala que embora a utilização crescente do 

termo empowerment tenha se dado a partir dos movimentos emancipatórios 

relacionados ao exercício de cidadania – movimento dos negros, das mulheres, dos 

homossexuais, movimentos pelos direitos da pessoa deficiente – nos Estados Unidos, na 

segunda metade do século XX. A Tradição do Empowerment (Empowerment Tradition) 

tem suas raízes na Reforma Protestante, iniciada por Lutero no séc. XVI, na Europa, 

num movimento de protagonismo na luta por justiça social (BAQUERO, 2012, p. 175). 

          Neste sentido podemos apreciar em vários textos consultados que o tema do 

empoderamento social e o uso da terminologia relacionada com ele não são novos, no 

entanto, o marco histórico que trouxe notoriedade ao conceito foi à eclosão dos 

movimentos sociais contra o sistema de opressão em movimentos de libertação e de 

contracultura, do século XX nos Estados Unidos, passando o empowerment a ser 

utilizado como sinônimo de emancipação social. 

               Empoderamento, segundo Ana Alice Costa (2002), “é o mecanismo pelo qual 

as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, 

de sua própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência 

para produzir e criar e gerir”. 

       Um dos enunciados que apresenta uma maior relação com o meu estudo tem sido 

formulado por Marta Antunes (2002, p. 97) quando assinala que:   

O empoderamento é encarado como estímulo e motor do processo de desenvolvimento 

e superação das pobrezas. Um processo contínuo e em constante renovação que permite 

a sustentabilidade dos processos locais de desenvolvimento em longo prazo, /.../. 

 

       O empoderamento como conceito têm se transformado através do percurso 

histórico e das conquistas que têm alcançado os diferentes grupos e movimentos sociais 

na sua luta para conseguir as suas reivindicações e por tanto uma maior cidadania. 
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      Na própria década de 1970 as mulheres assumiram como bandeira o 

empoderamento contra as desigualdades e a exclusão à que têm sido submetidas nas 

sociedades patriarcais.  

 

El análisis de género feminista es detractor del orden patriarcal, contiene de manera 

explícita una crítica a los aspectos, destructivos, opresivos y enajenantes que se 

producen por la organización social basada en la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización política de las personas basada en el género (LAGARDE, 1996, p. 3). 

 

     Na década de 2000 os trabalhos sobre gênero têm se apropriado de forma evidente 

do conceito de empoderamento, sobretudo em relação à pobreza e a exploração 

feminina. Segundo Lagarde (1996, p.170) “o gênero feminino é aquele que mais 

trabalha; recebe menor retribuição pessoal por seu trabalho; enfrenta mais 

impedimentos e limitações para alcançar riqueza social; possui mais carências, enfrenta 

mais privações e satisfaz em menor medida suas necessidades vitais”. 

 

    A perspectiva de gênero contribui para a análise dos processos de empoderamento 

feminino. Neste sentido Marcela Lagarde apunta: 

 

 En la academia, en los movimientos y organizaciones feministas, y ahora en los 

ámbitos de las políticas públicas, se ha desarrollado una visión crítica, explicativa y 

alternativa a lo que acontece en el orden de géneros, se conoce como perspectiva de 

género a esta visión científica, analítica y política creada desde el feminismo. Ya es 

aceptado que cuando se usa el concepto perspectiva de género se hace referencia a la 

concepción académica, ilustrada y científica que sintetiza la teoría y la filosofía 

liberadora, creadas por las mujeres y forma parte de la cultura feminista. La perspectiva 

de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y 

a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta 

perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el 

sentido de sus vidas, las expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros (LAGARDE, 1996,  p.  2-3). 

 

      Em seu texto O Empoderamento como estratégia de inclusão das 

mulheres nas políticas sociais Tereza Kleba Lisboa diz: 

 

 Empoderamento na perspectiva feminista é um poder que afirma, reconhece e valoriza 

as mulheres; é precondição para obter a igualdade entre homens e mulheres; representa 

um desafio às relações patriarcais, em especial dentro da família, ao poder dominante 

do homem e a manutenção dos seus privilégios de gênero. Implica a alteração radical 

dos processos e das estruturas que reproduzem a posição subalterna da mulher como 

gênero; significa uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as 
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mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da 

sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e às 

violações (2008, p.  2). 

      O empoderamento das mulheres não somente transforma às mulheres, transforma 

também aos homens. No trabalho com o GCFD tenho podido apreciar como o marido 

da mestra Marinez, Luiz, além de apoiar ao grupo de coco em todo o relacionado ao 

manejo dos equipamentos de som e como motorista para trasladar às mulheres até os 

ensaios e algumas apresentações, também toma conta de atividades tradicionalmente 

“femininas” como o preparo dos lanches das integrantes do grupo, faz o café e lava a 

louça, pois a Marinez está realizando as funções próprias de coordenação e direção 

técnica do grupo.  

     Essas ações colaborativas dos homens próximos ao GCFD são realizadas por eles 

com a maior naturalidade. No caso do casal formado por Marinez e Luiz, a Marinez se 

empodera e Luiz se enriquece como ser humano, deixando de ser um inútil, dependente, 

um espectador, para se transformar num agente transformador e importante colaborador 

na luta de todas as mulheres do grupo por uma vida mais justa. Também pode se 

apreciar como a relação entre a Marinez e o Luiz é uma relação rica e diversificada, no 

respeito e na igualdade de gênero, no verdadeiro amor que não é patriarcal, que não 

abusa, que não explora à mulher, amor onde a mulher é respeitada e admirada pelo que 

ela pode atingir com o apoio do seu companheiro numa dimensão mais humana. 

 
 

Figuras 12-13 

Luiz Lima do Nascimento e Raimundo Alves Pereira, esposo e irmão da mestra Marinez, 

prestam assistência para o uso adequado do novo aparelho de som que o GCFD tem adquirido 

recentemente com recursos próprios  
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     O irmão da mestra Marinez, Raimundo Alves Pereira, que também é marido de uma 

das integrantes do GCFD, quase sempre participa dos ensaios e apresentações, batendo 

fotos no grupo e na sua esposa o que é um sinal de reconhecimento e orgulho do 

trabalho da sua mulher nesta atividade. Quando a esposa de Raimundo ficou grávida e 

saiu temporariamente do grupo, ele não deixou de assistir aos ensaios, atuando também 

como assistente de som. O próprio marido da mestra Marinez também bate fotos nas 

apresentações do grupo.   

 

 

Figuras 14 e 15 
O irmão da mestra Marinez, Raimundo Alves Pereira, que também é marido de uma das 

integrantes do GCFD, contribui no manejo dos equipamentos de som. Ensaio na casa sede no 

bairro João Cabral de Juazeiro do Norte/Ceará. 19 de Julho de 2014. Foto: Sergio Ariel 

Gonzalez.  

 

 

 

Figura 16 

Luiz Lima do Nascimento, o esposo da mestra Marinez bate fotos registrando a apresentação do 

GCFD no Encontro Mestres do Mundo. Praça da Sé. Crato/ Ceará. 19 de dezembro 2013.  

Foto: Sergio Ariel Gonzalez  
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Figura 17 

Novas normas de gênero. O marido da mestra Marinez contribuindo nas tarefas do lanche após 

o ensaio. Casa onde morou anteriormente a Mestra Marinez no bairro Frei Damião de Juazeiro 

do Norte /Ceará. 07 de setembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González. 

  

 

     Como resultado da participação nas atividades do GCFD as integrantes assumem 

papeis protagônicos nas suas famílias, e atingem uma independência e visibilidade 

social que antes desse trabalho não existia.   

     Outras transformações e ganhos sociais também têm influenciado positivamente as 

vidas das integrantes do CGFD, como é a implantação de políticas públicas, 

desenvolvidas através de programas como a Bolsa Família, Aposentadoria da Roça, 

entre outras, as quais têm providenciado autonomia econômica.  

     Referente as políticas públicas das quais estas mulheres sem dúvida têm-se 

beneficiado, quero citar ao pedagogo e escritor Pedro Demo, Dureza, pobreza política 

de mulheres pobres. 

Essas mulheres precisam muito de assistência. Mas precisam principalmente de saber 

olhar-se como agentes capazes de tomar o destino em suas mãos. Nenhuma política 

social poderia ser relevante, se não implicasse o desenvolvimento de sua cidadania. Há 
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muita esperança aí, pois se trata de mulheres guerreiras, capazes de enfrentar tudo para 

preservar suas expectativas. Entretanto, ao lado da “mulher forte”, vai se desenhando, 

aos poucos, a “mulher inteligente”, à medida que ultrapassa o homem em escolaridade 

(DEMO, 2005, p. 180-181). 

 

     A Aposentadoria da Roça, é uma conquista social de grande importância para as 

agricultoras do sertão. No GCFD tem um impacto essencial tendo em conta que o grupo 

das mulheres que conservam toda a experiência e o conhecimento da tradição do coco e 

de outras manifestações culturais, como insiste e repete a mestra Marinez, são as 

mulheres de maior idade, e todas elas foram e são de alguma forma, trabalhadoras da 

roça da vida toda, tendo conseguido aposentar-se, o que tem significado mais uma 

entrada de dinheiro e claro, mais autonomia. A aposentadoria destas mulheres é muito 

bem merecida, pois não apenas colaboravam com os maridos e outros familiares 

masculinos, mas porque trabalhavam igual ou na verdade muito mais do que eles, pois 

não somente eram trabalhadoras agrícolas se não que ao mesmo tempo eram as que 

mantinham as condições higiénicas básicas, a alimentação de todos e ainda eram as 

encarregadas de fazer que os recursos com que a família contava fossem utilizados com 

a maior eficácia possível.  

      Além disso, elas têm a árdua tarefa da criação dos filhos, com tudo o que essa 

expressão significa, e sobre tudo, com todas as dificuldades que isso representava 

tempos atrás no sertão, e que infelizmente se mantém em alguns lugares ainda hoje. 

Essa responsabilidade incluía também curar aos filhos de qualquer doença, já que não 

contavam com assistência médica e tinham que resolver com os conhecimentos que 

geração após geração as mulheres iam se passando sobre as propriedades das plantas do 

sertão, do poder mágico da utilização das mãos que curam e da profunda fé religiosa 

que caracteriza à mulher sertaneja. 

           A instalação de cisternas pelo governo para o armazenamento da água nas casas é 

uma das ações das políticas públicas que têm facilitado muito o trabalho doméstico e 

tem ajudado a algumas das mulheres que ainda moram no sitio a melhorar as condições 

de vida, pois antes tinham que ir buscar água até os açudes, carregando-a em latas 

pesadas acima a cabeça.  
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Figuras 18 e 19 

O programa social de cisternas tem contribuído muito na melhora das condições de vida das 

mulheres no Sitio Cipó onde ainda moram três das membras do GCFD. Sitio Cipó, Crato 

/Ceará. 07 de setembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González 

 

      Tradicionalmente carregar a água era um dos preâmbulos da brincadeira do coco, 

pois o início desta manifestação cultural esteve ligado à solução de um problema muito 

importante na vida das comunidades no sertão nordestino, a construção das vivendas. 

Neste processo de construção das casas de taipa no sertão são utilizados materiais 

obtidos na caatinga, e as mulheres iam buscar a água para todo o processo de construção 

para fazer o barro e por último, uma vez terminado levantar a estrutura da casa, deixar o 

chão bem liso e compactado com a percussão rítmica dos pés dançando coco. Era um 

momento de diversão, de socializar, de paquerar, apesar do controle dos pais para as 
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mulheres solteiras (ENTREVISTA A MARINEZ PEREIRA DO NASCIMENTO, 10 

DE JULHO DE 2013).  

Esse grupo surgiu pela necessidade que lá, onde na verdade eu nasci, no sitio Cipó, 

município de Crato, as casas não tinham piso, e o meu tio teve essa iniciativa de formar 

essa dança do coco justamente para fazer o piso das casas nas quais eles moravam, 

então a história da dança do coco surgiu por essa necessidade, da história dos pisos das 

casas, onde ele foi convidando aos compadres, as  comadres, as minhas tias, meus pais e 

minha vó e , foram formando os pares, que ele ensinava os passos que deveriam ser 

feitos, que até hoje permanecem, pra poder formar a dança do coco, antes chamado de 

coco do mestre Dionísio e hoje se chama o coco Frei Damião (ENTREVISTA 

MARIANEZ PEREIRA DO NASCIMENTO, ANEXO 2, p. 115). 

  

     No ANEXO 3 deste trabalho tenho colocado uma entrevista com Seu Sabino, quem 

mora atualmente no Sitio Cipó e é parente de Marinez e de Maria, que oferece um relato 

popular sobre todo o procedimento do trabalho de construção das casas e a relação da 

dança do coco neste complexo de tradições sertanejas. 

/.../ então essas casas foram  feitas de barro como chama, tudo com o coco, quando 

tinha tapage de casa, tinha o coco, era a tradição, não tinha esse negócio de festa de 

forro,  aqui se falava no coco, quando era uma tapage de casa, tinha que ter o coco, se 

não tivesse as moças ficavam brigando, elas passavam o dia carregando água na cabeça, 

se carregava água aqui era na cabeça, de longe, dois quilômetros daqui no açude e as 

moças faziam questão mais os rapazes, trabalhar carregando água pra de noite dançar o 

coco, se tapava uma casa grande de três, quatro cômodos num dia, eu era garotinho 

assim, e eu ficava sempre jogando bolo de barro, carregando mais os outros garotos, e  

os homens de idade, todo mundo trabalhando, e moça e rapaz carregando água 

(ENTREVISTA SEU SABINO, ANEXO 3 p. 122-123).  

 

 
 

Figura 20 

Antiga casa de taipa do Sitio Cipó, Crato /Ceará. 07 de setembro de 2013.  

Foto: Sergio Ariel González 
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Figura 21 

Antiga casa de taipa, hoje reformada com a adesão de tijolos, onde morou o Tio Dionísio. Sitio 

Cipó, Crato /Ceará. 07 de setembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González 

  

     No ANEXO 4 deste trabalho, pode-se encontrar um detalhado relato do experto em 

agroecologia Eng. Ms. Paulo Maciel11 sobre a construção das casas de taipa como uma 

expressão de tecnologia social e as condições do ecossistema do sertão da região do 

Cariri.  

/.../posso falar um pouco da memória, que eu tenho em relação as casas de taipa, não só 

a memória, mas de ter habitado nessas casas de taipa, mas também no percurso, na 

caminhada da gente como profissional trabalhando, visitando esse sertão de todo estado, 

a gente vai vendo ainda alguns resquícios dessa tecnologia de construção de casas, ao 

meu ver, a gente tá perdendo uma tecnologia que é social, uma tecnologia que era feita, 

é construída socialmente, ela é transmitida  geração a geração de uma maneira as vezes 

até lúdica, quando se reúne a família pra construir a casa, quando se reúne o grupo da 

comunidade pra fazer um mutirão pra construir a casa do vizinho do outro lado amigo, 

quer diz, isso envolve uma relação de vizinhança, fortalece, isso tem um aspecto 

interessante, de fortalecer as relações dentro da comunidade. /.../Essa construção, é uma 

construção essencialmente local, ela é feita com base em insumos locais, insumo pode 

se chamar matérias da localidade, resumidamente argila, o barro, não necessariamente 

argila, pode ser um barro mais argiloso ou uma areia com um pouco de argila 

misturado, enfim qualquer barro que exista na localidade. Ela é utilizável para 

construção da casa de taipa, além do barro a madeira, madeira também extraída 

                                                           
11 Eng. Paulo Maciel é formado em engenharia agronômica pela UFC. Licenciado em pedagogia pela 

UVA. Mestre em Des. Reg. Sustentável no nosso Programa PRODER da UFCA. Atualmente é Agricultor 

ecologista. Coordenou projetos destinados a promoção da agricultura ecológica nas regiões da Ibiapaba 

(CE), Sobral(CE), Maciço do Baturité(CE) – FUNDAÇÃO CEPEMA-FNMA. Coordenou o Projeto Café 

Ecológico do Maciço de Baturité CE – Fund. CEPEMA/TERRA DO FUTURO (Suécia). Coordenou 

projetos de agricultura ecológica na região centro sul do CE INSTITUTO RIO JAGUARIBE –

SEBRAE/KELLOG/AIRTON SENA/F. ODERBRECHT. Coordenou o projeto de revitalização da 

carnaúba no litoral leste do CE – INSTITUTO SERTÃO-BNB. Coordenou o projeto de caju ecológico no 

litoral norte do CE – TERRAZUL-UE 
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localmente, a estrutura é de madeira e o barro entra como tapume para tapar o ambiente 

interno, separar o ambiente interno do externo, então o barro ele preenche os espaços 

que a estrutura deixa” (ENTREVISTA PAULO MACIEL, ANEXO 4, p. 130).  

 

 

.  

Figura 22 

A mestra Marinez e a contramestra Maria na cozinha da antiga casa de taipa do Tio Dionísio. 

Sitio Cipó, Crato /Ceará. 07 de setembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González 

 

 

     Figura 23 

Fartura na mesa. A mestra Marinez, tia Pedrina e seu esposo, no cenário atual das condições de 

vida na casa do sitio durante uma visita para a realização da pesquisa. Sitio Cipó, Crato /Ceará. 

07 de setembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González. 

 

 

    Um dos indicadores de empoderamento e maturidade destas mulheres o constitui a 

possibilidade de contar com recursos econômicos próprios, derivados do trabalho em 

diversas ocupações, as aposentadorias e alguns ingressos esporádicos que são resultado 

do labor artística do GCFD. Ainda quando o pago de cache pelas apresentações do 
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grupo é habitualmente muito modesto, este aumenta o poder econômico destas mulheres 

no âmbito da família pois as possibilita de adquirir artigos de primeira necessidade 

como o gás para cozinhar, além de artigos de consumo para a beleza feminina que 

normalmente não estão ao alcance delas. Este último fato de poder cuidar delas mesmas 

aumenta a autoestima e lhes proporciona uma satisfação que muitas vezes se traduz em 

pequenos sonhos realizados. 

 

Figura 24 

 Tia Pedrina, integrante do GCFD quem ainda mora no Sitio Cipó, e seu esposo, Seu Souza, no 

tradicional Altar de Renovação na casa do Sitio Cipó, Crato /Ceará. 07 de setembro de 2013. 

Foto: Sergio Ariel González 

 

 

      A história do Sítio Cipó faz parte das origens do coco no meio rural. Algumas das 

integrantes do GCFD ainda moram lá, como Tia Pedrina, Marina e Mocinha, mas elas 

transitam habitualmente entre este espaço rural e a cidade de Juazeiro do Norte para 

participar das atividades e ensaios do grupo. Este trânsito permite a fluente transmissão 

de costumes entre o berço das raízes culturais sertanejas e a nova dinâmica da vida 

urbana. 

  No capítulo a seguir continuaremos tecendo o histórico analítico das origens e 

desenvolvimento do coco e dos roteiros de empoderamento, liderança e gestão das 

mulheres do GCFD. 
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CAPÍTULO 2-  

A TRADIÇÃO DO COCO E A HISTÓRIA DO GRUPO FREI 

DAMIÃO. 

 

                 As origens do coco têm a ver com a luta diária da vida comunitária, foi uma 

manifestação cultural associada ao trabalho e com o desenvolvimento sócio econômico 

do sertão se constitui em espaço de lazer e empoderamento para as mulheres.  

                  Existem vários estilos regionais na tradição do Coco no Brasil (NOVAIS e 

AYALA, 2000). Cada grupo recria a dança e a transforma de acordo com suas 

características. O GCFD executa principalmente três estilos desta tradição: o Coco de 

embolada, o Coco trocado e Coco de roda. 

Uma das variantes mais populares do Coco é o de embolada, que se caracteriza 

pelo verso, às vezes improvisado, que lança a solista e que é alternado pelas frases 

curtas e melodias repetidas várias vezes com ritmo acelerado que realiza o grupo. As 

emboladas são textos satíricos, também reconhecimentos às pessoas presentes no 

auditório e/ou em alusão à instituição que convida o grupo, assim como outros motivos, 

onde o que importa é não perder a rima, estabelecendo uma comunicação com os 

participantes da festa e ainda dos espectadores no caso das apresentações públicas que 

faz o grupo reproduzindo cenicamente elementos desta brincadeira tradicional.  

No caso estudado, a mestra Marinez realiza os improvisos das emboladas, isto 

é conhecido como “tirar o coco”, segundo a circunstância da apresentação, mas também 

tem algumas emboladas que fazem parte de um repertorio que identifica ao grupo e à 

sua líder. O coro, que responde em forma de refrão ao verso embolado da solista, é 

formado por todas as dançarinas participantes desta brincadeira que tradicionalmente 

eram casais de homens e mulheres, no entanto, uma das características peculiares do 

grupo estudado é que está formado por casais só de mulheres. Esta peculiaridade 

facilitou muito a formação do núcleo inicial do GCFD e a substituição de suas 

integrantes em caso de falta ou saída de algumas, já que diminuiu a possibilidade de 

proibições de participação por parte dos parceiros por motivos de ciúmes, tanto de 

homens como de mulheres.  
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Ainda que o GCFD está formado somente por mulheres se mantem a 

composição por casais nos quais cada integrante assume uma função diferente, papel de 

homem ou papel de mulher, mas se diferenciando só apartir da vestimenta, no caso 

umas com vestido e outras com calça e chapéu como temos visto no Capítulo 1. É muito 

significativo como a mestra Marinez insiste em que as mulheres que fazem nos casais o 

papel de homem mantenham sua feminidade, pedindo sempre pra elas irem às 

apresentações bem maquiadas, com brincos e enfeites, marcando a essência feminina e 

seu poderio em todo momento. 

 

 
 

Figura 25 

Mestra Marinez cantado a embolada do coco e agitando o ganzá durante o I Seminário 

Agrupamentos da Música Tradicional do CRAJUBAR na UFCA. Juazeiro do Norte/Ceará.  

04 de junho de 2012. Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 

 

 

Especificamente na região do Cariri cearense, encontram-se vários 

agrupamentos tradicionais que cultivam a dança do Coco na tradição popular. Alguns 

desses grupos trazem influencias culturais de outras regiões e estados próximos. O Coco 

Frei Damião parece vir da linha dos Cocos de Alagoas, pressupostamente, berço da 

brincadeira. Um dos fatores principais que podem ter contribuído para a vinda do coco 

para Juazeiro do Norte talvez tenha sido a influência do Padre Cícero Romão Batista, 

ícone da religiosidade local e razão das romarias que se realizam o ano todo e que 

influenciam no movimento econômico e social da cidade, contribuindo diretamente para 

a vinda de pessoas de outras regiões. Segundo a narração da mestra Marinez em uma 

entrevista realizada recentemente, os tios dela - Tio Antônio e Tio Dionísio do Coco – 

vieram como romeiros para o Juazeiro desde “as Alagoas” e aqui ficaram nas 

imediações, trazendo a tradição do Coco alagoano para o Sitio Cipó, na área rural de 
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Crato, próxima à divisa com  Juazeiro do Norte, onde ainda moram três das integrantes 

do grupo, sendo que a maioria da família e as mulheres do grupo já estão assentadas 

atualmente na cidade de Juazeiro do Norte (ENTREVISTA A MARINEZ PEREIRA 

DO NASCIMENTO, 15 de julho de 2013).  

 

 
 

Figura 26 

Maria Eunice e Anisia, irmã e prima de Maria Matias dos Santos, contramestra do GCFD, com 

as roupas tradicionais do coco de Tio Dionísio, emprestadas pela mãe para fazer a foto, pois elas 

ainda não tinham idade para dançar no grupo, de acordo com os costumes dessa época.   

Ano 1986. Foto: Arquivo GCFD 

 

O Grupo de Coco Frei Damião foi criado há aproximadamente oito anos por 

Marinez Pereira do Nascimento e Maria Matias dos Santos, que procedem do Sitio Cipó 

e que desde há mais de vinte anos moram na cidade de Juazeiro do Norte. O Grupo de 

Coco Frei Damião é composto por dezoito (18) mulheres, quase todas da mesma 

família, com faixa etária entre 11 e 76 anos (ver tabela com os dados das integrantes no 

Capítulo 3). No grupo, como já tenho dito, a metade das mulheres fazem o papel do 

homem na dança, mas, segundo a própria fundadora alguns mestres opinaram 

negativamente sobre este fato, afirmando que mulheres não tinham forças nas pernas 
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para dançar o Coco, isto somando a desconfiança que lançaram sobre elas no que diz 

respeito à capacidade que as mulheres tinham para a prática desta tradição de forma 

independente. Segundo Marinez, embora o Grupo de Coco Frei Damião seja um grupo 

novo, é continuador da tradição desta brincadeira na sua família e dentro da região do 

Cariri ultrapassando já os sessenta anos (ENTREVISTA A MARINEZ PEREIRA DO 

NASCIMENTO, 07 de dezembro de 2013 em ANEXO 2).  

Na atualidade, ainda quando a integração do grupo continua sendo 

eminentemente familiar, outras amigas e vizinhas de várias gerações se incorporam com 

mais ou menos estabilidade ao grupo, sendo as mulheres mais idosas as encarregadas de  

passar o conhecimento da tradição da brincadeira assim como das normas de 

comportamento entre as participantes, tanto no cotidiano da convivência como na casa 

de ensaios. A própria Marinez comenta sempre o fato de que tudo o que ela sabe sobre a 

brincadeira do coco o aprendeu com as integrantes do grupo de maior idade, muitas das 

quais levam brincando coco há mais de 60 anos.  

     Mas por outra parte cada vez mais as integrantes novas têm uma participação muito 

ativa no traspasso do conhecimento tradicional, mantendo e renovando os elementos 

desta tradição. Na atualidade a mestra mostra em nossos encontros a sua preocupação 

pela saída em poucos anos das integrantes de maior experiência, por isso tenta manter a 

motivação das crianças e adolescentes do grupo como garantes da tradição.  

 

 
 

Figura 27 

Mulheres de todas as gerações dançando durante o ensaio na antiga casa da mestra 

Marinez no bairro Frei Damião de Juazeiro do Norte/ Ceará. 07 de setembro de 2013. 

Foto: Sergio Ariel González 
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Um aspecto interessante do comportamento destas mulheres e sua líder, 

Marinez Pereira do Nascimento, é o esforço pela autogestão para divulgar e expandir o 

trabalho como agrupamento tradicional e que seja reconhecido já que, segundo a própria 

Marinez, os cocos, e especificamente os cocos de mulheres são pouco difundidos na 

região.12  

As mulheres do GCFD e sua mestra Marinez exercem plenamente a condição 

de agentes (SEN).  Elas gerenciam o espaço de ensaio e convivência, a contratação do 

grupo e o reparto dos recursos obtidos. Todas as decisões são discutidas e debatidas, 

tendo voz e voto todas as integrantes do grupo, desde as crianças até as mais idosas.  E 

todo esse resultado de gestão é derivado do processo de empoderamento que vem 

acontecendo no grupo.  

 

 

 

Figura 28 

Cartaz para a sede do GCFD que ainda não podem exibir até não terem conseguido 

registrar o CNPJ do grupo.  Buscando estratégias de autogestão na casa-sede do bairro João 

Cabral de Juazeiro do Norte. 07 de dezembro de 2013. Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 

 

                                                           
12 Entrevista concedida no día 10 de julho de 2013 no bairro Frei Damião em Juazeiro do Norte CE. 
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Figuras 29 e 30 

Reunião do GCFD. Buscando estratégias de autogestão na casa-sede do bairro João 

Cabral de Juazeiro do Norte que o grupo aluga com recursos próprios. 07 de dezembro de 2013.  

Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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             2.1- O Grupo de Coco Frei Damião na dinâmica atual da cultura popular 

tradicional.  

                  Muitos dos agrupamentos da cultura popular tradicional do Cariri, mesmo 

como o Grupo de Coco Frei Damião, combinam a característica de serem portadores 

da cultura popular com a de serem reprodutores da cultura popular13, segundo o 

âmbito das apresentações e a função social de cada performance do grupo. Este par de 

categorias operacionais tem nos permitido distinguir comportamentos diferenciados 

quanto à função social do grupo no seu desempenho. Durante os anos que trabalhei no 

Centro de Investigación e Desarrollo de la Música Cubana -CIDMUC- como chefe do 

Departamento de Documentação e das áreas de fotografia e áudio na década de 1980, 

este par de categorias foram utilizadas como instrumentos metodológicos para analisar 

os comportamentos dos agrupamentos tradicionais assim como para encaminhar todos 

os análises e trabalhos realizados. Ao chegar ao Cariri em 2011 e me deparar com 

problemáticas similares no campo da cultura popular tradicional, decidi assumi-los de 

novo como proposta teórica para analisar as expressões e formas de existência dos 

grupos. 

         Todos os agrupamentos da cultura popular tradicional e seus integrantes 

individualmente são portadores de fortes condicionamentos etnoculturais, que 

expressam formas musicais e artísticas de profunda raiz familiar e comunitária tanto 

religiosas como laicas. Sustentamos o critério de que a prática de caráter portador é a 

que realiza um indivíduo ou um grupo de familiares, vizinhos, companheiros de 

trabalho, entre outros relacionamentos, como atividade que faz parte da religiosidade do 

grupo, do trabalho, da festa e outras manifestações do cotidiano no ambiente originário 

da expressão. Esta forma de representação está cada vez menos presente na atuação dos 

agrupamentos, mas ao mesmo tempo, está presente na essência de todas. 

     Uma mostra de como se manifestava o comportamento portador no Sitio Cipó está 

na narrativa do Seu Sabino. 

 

                                                           
13 Os conceitos de portadores e reproductores da cultura popular tradicional foram propostos pelo 

etnólogo Jesús Guanche e o musicólogo Idalberto Suco no artigo El arte popular tradicional, publicado 

na revista Revolução e Cultura n°5, maio de 1986 em La Habana, Cuba. Esses conceitos são, ainda hoje, 

aplicados em diversos estudos sobre a cultura popular tradicional em Cuba. 
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/.../vamo dançar um coco na casa de fulano de tal, então, o Senhor Zé Mumbaça, 

chamou, veio chamou seu Dionísio, eu vou aterrar a casa a noite de São João, quero que 

o Senhor vá cantar um coco lá pra dançar, nós dançar a noite lá, noite de São João, 

então ele aterrou a casa, ainda hoje a casa tá em pé, juntou aqui a moçada, as tias dela 

que era moça, e ela era mocinha novinha, juntou-se a turma, e foram lá pra Zé 

Mumbaça, esse daí sabe como é, a casa tá lá em pé no mesmo canto, meu amigo e 

começaram  cedo da noite, umas sete, oito horas da noite, uma fogueirona acessa, um 

montão de lenha lá queimando, e o pau quebrou até o outro dia de manhã, quando sol 

saiu no outro dia, foi que nós, eu passei a noite deitado num munturo, porque menino o 

senhor já viu  como é,  quando dá o sono deita em qualquer lugar, e quando deu o sono 

eu deitei num munturo assim perto da fogueira , e quando dei fé o sol tava saindo, Seu 

Dionísio cantando o coco, o sol saiu, ficou alto, ele cantando o coco, o sol alto,  aí seu 

Zé Mumbaça disse Seu Dionísio , vamo  mesmo tomar um café, que não é possível, nós 

começamos oito hora da noite mais ou meno, e até uma hora dessa, sem  tomar nem um 

café, aí ele disse agora é hora do café, aí se juntaram ao redor da fogueira, aquela 

multidão, era muita gente, os que ia dançar, ia dançar, e os que não ia, ia assistir, porque 

achava bonito né, todo mundo gostava daquela brincadeira, e achava bonito, agora eu, 

eu não aprendi, eu ia assim, achava bonito a negrada brincar, mas não aprendi não, 

brincadeira que ainda brinquei muito foi reisado, reisado brinquei ainda muito,  reisado 

(ENTREVISTA SEU SABINO, ANEXO 3,  p. 123). 

 

     O GCFD teve nos seus inícios no Sítio Cipó um comportamento completamente 

portador, relacionado com o trabalho comunitário na construção das casas de taipa e as 

festividades que espontaneamente se derivavam desse fato produtivo coletivo. Desde 

seu surgimento esteve ligado a um bem tradicional sustentável e essencial para a 

comunidade, a moradia.  

    Outras tradições do médio rural também fazem parte da cultura do cotidiano das 

integrantes do grupo.  Atualmente cinco das mulheres de mais idade do GCFD tem 

formado, a partir de uma ideia da mestra Marinez, o grupo de Incelências14, “Cantares 

da alma”. Aproveitando a experiência que elas têm de cantar nos velórios da família e 

da vizinhança – costume do sítio que se trasladou ao Juazeiro do Norte – (e sendo um 

típico exemplo do que é o caráter portador), decidiram apresentar em eventos públicos 

esta forma tão tradicional de canto funerário das mulheres do sertão (manifestando 

então um claro exemplo de caráter reprodutor). Nestas apresentações as cantoras se 

                                                           
14 No sertão nordestino, há a presença marcante de uma religiosidade popular, expressa em rezas, benditos 

e incelências. Canções e orações que fazem parte do cotidiano de comunidades tradicionais, que 

significam, atribuem sentidos a terços, novenas e ritos domésticos, que assumem funções diversas em 

comunidades afetivas; funções materializadas em rezas para afastar os males do tempo e do corpo, rezas 

para a passagem de indivíduos do mundo dos vivos para o mundo dos mortos (LIMA DE MORAIS, 

2011, p. 1). 
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emocionam intensamente e choram, já que depois de tantos anos de ter cantado nos 

funerais é evidente que é muito difícil para elas separar suas vivências como portadoras 

de esta tradição religiosa no novo cenário reprodutor (ASSITIR DVD ADJUNTO, 

FAIXA 4). 

 

Figura 31 

Todas as atividades do grupo estão marcadas pelas tradições da Fe católica. Altar do Sagrado 

Coração de Jesus e do Frei Damião na casa-sede do GCFD no bairro João Cabral de Juazeiro do 

Norte. 07 de dezembro 2013. Foto: Sergio Ariel Gonzalez 

 

      
 

Figura 32 

Uma parte das mulheres do GCFD forma o grupo de Incelências “Cantares da alma”. De 

esquerda à direita Tia Pedinha, Tia Francisca, Tia Dorinha, Tia Marisinha e Tia Marieta. Na 

casa-sede no bairro João Cabral de Juazeiro do Norte. 30 de janeiro de 2014. 

Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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         O comportamento reprodutor está associado aos agrupamentos quando, de forma 

consciente, eles recriam artisticamente as formas mais tradicionais do seu repertório 

estabelecendo-se um predomínio da consciência representativa ou cênica, que altera a 

duração do evento, a espontaneidade das funções musicais e de danças com predomínio 

do conceito de espetáculo ou show preconcebido, organizado geralmente para ser 

apresentado num âmbito alheio às práticas e ambientes tradicionais, sendo que o 

comportamento reprodutor está cada vez mais presente no cotidiano do GCFD, por 

conta de, entre outras razões, do número de convites que instituições culturais e 

organismos governamentais fazem ao grupo.  

       O comportamento portador é uma das principais características do funcionamento 

interno das brincantes do GCFD, pois a maior parte das integrantes ainda cultivam 

formas muito relacionadas com a arte de raiz que sistematicamente praticam nas suas 

casas, como as cantigas de renovação, benditos, cantigas para a cura, acalantos, cantigas 

funerárias e até antigos cantos de trabalho que elas cantarolam e traspassam para seus 

netos.  

Mas, por outra parte reproduzem suas tradições reelaboradas em forma de apresentação 

cénica pública. Um aspecto importante nas apresentações de caráter reprodutor é o 

sentido de tempo. Nos ambientes portadores o tempo se mede pela duração natural do 

evento. No caso da dança de coco na construção de uma casa de taipa podia durar entre 

seis e oito horas, até o piso ficar pronto. Mas, quando a manifestação se torna cênica no 

âmbito urbano, por exemplo quando o GCFD se apresenta no SESC, a mestra Marinez 

pergunta ante tudo, “que tempo tenho?”.  Aí os organizadores respondem “tem meia 

hora mestra”. Então começa o processo criativo de selecionar os temas dos cocos, se 

tiver alguém para homenagear nas emboladas improvisadas, em fim organizar o 

repertório de acordo ao limite de tempo.  

     O processo de ajuste cênico continua com novas perguntas da mestra: “onde estão os 

microfones?”, “e as luzes?”. Então começa a análise de como vai ser a disposição do 

grupo no palco com respeito à saída do som e a iluminação, tudo cambia!  

   Todas estas novas habilidades da mestra e das integrantes do grupo se desenvolvem 

com a maior naturalidade e fornecem de prestigio e reconhecimento ao GCFD por parte 

de outros agrupamentos tradicionais menos experientes na participação de eventos e 

festivais de diversos portes, acrescentando a segurança e descontração do grupo perante 
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grandes plateias de diversos níveis e procedência, contribuindo ao processo de 

empoderamento do GCFD. O caráter reprodutor dialoga com o empoderamento. 

       A sociedade caririense está mudando rapidamente. O popular contém e se nutre das 

tradições, mas está condicionado pela dinâmica social; é a criação popular com um 

caráter representativo; é o que situa o grupo tradicional em função do espectador 

consumidor. O popular hoje está condicionado pela consciência artística, à difusão 

mediática, aos padrões estabelecidos pelas mídias como expoentes do que é “popular” 

ou “popular profissional”, tudo isso sob o acelerado ritmo de desenvolvimento social e 

crescimento econômico que vem acontecendo na região aproximadamente nos últimos 

dez anos.   

                     No grupo existe, paralelamente à consciência da tradição, essa nova 

perspectiva que lhes oferece mostrarem-se em festivais, seminários, oficinas e eventos 

culturais. Isso abre possibilidades de obter alguns recursos financeiros que contribuem 

para o sustento do grupo, para comprar e manter o vestuário próprio para este tipo de 

apresentações, comprarem equipamentos de áudio que satisfaçam as demandas de maior 

volume sonoro nos novos ambientes de apresentação e contratar meios de transporte 

para os deslocamentos, entre outras despesas, mas sobre tudo, o valor simbólico que 

esses pagamentos têm como reconhecimento do prestigio e qualidade atingida pelo 

GCFD. 

    A dupla conceitual que nos permite, operativamente, diferenciar comportamentos 

grupais e individuais como portadores ou reprodutores tem uma capacidade geradora 

de sentidos diversos que nunca vão ser sinónimos de passividade, segundo há assinalado 

a prof. Giannella durante os debates para a construção deste trabalho. Muito pelo 

contrário, ambas as categorias se mostram ativas e interatuam na preservação das 

práticas de raiz, como as cantigas funerárias. As mulheres, como sinal de 

empoderamento, mostram-se muito ativas e criativas transitando entre ambos os 

comportamentos, representando e dando a conhecer as essências da cultura do sertão em 

diversos tipos de eventos culturais. 

  Através das práticas do GCFD se reforça o empoderamento das integrantes, que 

recebem o retorno entusiasta das plateias que valorizam as manifestações representadas. 

A criatividade é uma expressão de liberdade, que só é atingida no processo de 

empoderamento.  
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     No comportamento reprodutor as mulheres criam, reinventam, transformam, usam 

novas tecnologias, sentem a necessidade de adequar seu discurso tradicional às mais 

diversas plateias e assim fazer chegar a mensagem sertaneja do Cariri até outros estados 

e realidades culturais.  

 

 

Figura 33 e 34 

A Mestra Marinez atua como coordenadora e gestora das atividades do grupo de Incelências 

“Cantares da Alma”. Na foto aparece registrando fotos e vídeos durante uma apresentação na 

Praça São Francisco de Juazeiro do Norte. 30 de janeiro de 2014. (ASSISTIR DVD ADJUNTO, 

APRESENTAÇÃO DO GRUPO “CANTARES DA ALMA, FAIXA 4). 

Foto: Sergio Ariel Gonzalez 

 

      O grupo tem plena ciência e conhecimento sobre o uso de microfones e aparelhos 

para amplificar o som de vozes e instrumentos para melhorar a eficiência das 

apresentações. Recentemente o GCFD tem comprado uma caixa de som e dois 
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microfones sem fios facilitando sua inclusão nas programações de eventos e festivais e 

também a mobilidade da líder, equipamento que ainda estão pagando. 

 

.   

 

 

Figuras 35, 36 e 37 

A mestra Marinez fazendo uso do microfone sem fio que tem sido adquirido pelo GCFD com 

recursos próprios. O esposo dela, Luiz Lima do Nascimento observando, com evidente 

complacência à mestra no seu desenvolvimento artístico. Ensaio na antiga casa da mestra 

Marinez no bairro Frei Damião de Juazeiro do Norte /Ceará. 13 de Julho de 2013. 

Foto: Sergio Ariel González 
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    Um dos elementos inovadores que, numa ação de recriação de práticas culturais, 

que veremos no terceiro capítulo ao analisar as dimensões do empoderamento, é a 

criação da “Cocoteca”, uma pulseira onde se inserem uns tabletes nos quais a mestra 

Marinez anota os títulos dos cocos, resultando um importante elemento auxiliar para 

lembrar o repertório. Antigamente, sendo viva a vovó de Marinez ela era quem 

lembrava os temas dos cocos ao Tio Dionísio, todo através da oralidade.  Atualmente 

surge este recurso apartir da alfabetização de algumas das mulheres brincantes.  

 

 

Figuras 38 

O ganzá e a “cocoteca” da mestra Marinez junto com a Bíblia e os objetos da Mesa de 

Renovação da casa -sede do GCFD no bairro João Cabral de Juazeiro do Norte/Ceará.  

07 de dezembro 2013. Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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Figuras 39  

Tabletes da “cocoteca” da mestra Marinez.  
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     Para as apresentações cênicas, o grupo tem elaborado com ajuda de técnicos do 

Centro Cultural Banco do Nordeste - Cariri o mapa do palco que servirá para que o 

grupo tenha conhecimento da posição das luzes e o som durante a atuação, o que 

manifesta uma consciência representativa do fato popular tradicional. 

 

   

Figura 40 

Mapa de Palco. Arquivo GCFD 

 

 

 

     O caráter reprodutor das tradições populares se manifesta também como uma 

recriação das práticas culturais através da necessidade de ter um local de ensaios e sede 

social. Neste caso o GCFD tem realizado verdadeiros esforços econômicos para alugar 

uma casa como local para realizar suas atividades e reuniões. Recentemente, e com 
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financiamento coletivo das integrantes, o GCFD tem alugado uma casa, considerada 

Sede do Grupo, para a realização de reuniões, ensaios e outras atividades. 

 

         O fato do grupo já ter atuado em festivais estaduais e nacionais e a possibilidade 

de participar em eventos internacionais, criam novas expectativas e alimenta o desejo de 

conhecer outras realidades e de que o trabalho com as tradições locais também possa 

lhes servir de veículo para atingir realizações artísticas e pessoais e alcançar maior 

prestigio social acrescentando o empoderamento das mulheres do grupo, já que estes 

resultados seriam fruto dos esforços de cada uma delas.  

        Nos últimos dez anos o Ministério da Cultura, através dos organismos municipais, 

tem se empenhado em orientar esse caráter reprodutor e a autogestão cultural dos 

agrupamentos. Devido a esse critério os grupos de tradição popular da região do Cariri 

são capacitados esporadicamente com o intuito de desenvolver projetos institucionais a 

respeito da sua própria história e como uma forma, segundo o Ministério de Cultura, de 

aprofundamento nos seus valores e maior interatividade com a gestão cultural. O GCFD 

já tem participado num edital da SECULT do Estado do Ceará com o projeto Na 

Pancada do Ganzá, recorrendo à ajuda de outros pesquisadores para poder cumprir 

com os requerimentos e a documentação do edital, isso tudo através da iniciativa da 

mestra e líder Marinez. (VER ANEXO 12, p. 140). 

       As instituições culturais têm promovido alguns cursos diante da evidencia de que os 

agrupamentos têm uma grande carência e necessidade de desenvolvimento na 

autogestão. Tais cursos pretendem possibilitar uma noção inicial na área de gestão 

cultural dentro dos próprios grupos, e mostrar a importância desses brincantes como 

produtores culturais, já que são portadores e reprodutores da cultura popular tradicional. 

Segundo o projeto, é importante uma preparação técnica para que os integrantes dos 

grupos possam construir uma rede de relações socioculturais. Mas, às vezes, estes 

projetos, que contribuem na dinamização da atividade cultural e, de certa maneira no 

resguardo do patrimônio, ficam longe de algumas realidades como, por exemplo, as 

carências culturais de muitos dos integrantes dos agrupamentos que são analfabetos ou 

semianalfabetos e, portanto, precisam mais do que uma assessoria para poder participar 

dos editais. O trabalho direto junto aos agrupamentos deverá ser direcionado para a 

formação básica e para a alfabetização dos integrantes mais idosos, pois têm menos 
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possibilidades de acesso à instrução devido às situações de exclusão que têm sofrido ao 

longo de suas vidas e que ainda sofrem. 

       A liderança da mestra Marinez junto com todas as mulheres do GCFD tem 

possibilitado com muito trabalho e força de caráter, a autonomia e a autogestão do 

grupo, e ainda quando sofrem com muitas limitações de recursos financeiros e apoios, 

elas têm se erigido em articuladoras de um projeto de vida para a disseminação dos seus 

próprios valores culturais.  

     A Mestra tem recorrido à ação dos jovens, alguns filhos ou familiares que instruídos 

na sociedade da tecnologia, tem-na assessorado na elaboração de uma página web que 

facilita a comunicação via internet e o uso do correio eletrônico. Também o grupo foi 

assistido na elaboração de cartões de apresentação, tudo o que contribui para um sistema 

de autogestão.  

   Todas estas ações do GCFD para a autogestão, divulgação e inovação da tradição são 

resultado do rico processo de empoderamento que está acontecendo no grupo e estão 

consideradas dentro das dimensões e indicadores de empoderamento expostos no 

Capítulo 3 desta dissertação. 

 
 

Figura 41 

Cartão de visitas. Arquivo GCFD 

 

 

      O conceito de tradição é geralmente associado pela sociedade ao conservadorismo e 

à opressão da mulher. Mas, quando elas se apropriam da tradição, a reformulam. Tanto 

foi assim que no GCFD substituíram aos homens fisicamente do coco e elas assumem o 

papel deles. Então o caráter reprodutor do GCFD dialoga com o empoderamento, se 

reafirma, no sentido de que elas, que têm construído seu próprio processo de 

empoderamento tomam decisões que mudam e transformam o estabelecido até esse 
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momento pela tradição, que não é estática e sim dinâmica. O processo de 

empoderamento as faz sentir seguras e determinadas para criar novas formas de 

expressar e transmitir a tradição. 

 

2.2- As Metodologias Integrativas no estudo do GCFD.  

Como posso dialogar se parto de que a pronuncia do mundo é tarefa de homes seletos e que a presença 

das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar? 

“Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço e até me sinto 

ofendido com ela”? 

Paulo Freire (1987, p. 46) 

 

O processo de adaptação das mulheres do GCFD às novas realidades urbanas e 

às diferentes formas de apresentar as manifestações culturais vindas de um ambiente 

restrito às pequenas comunidades para a grande cena de espetáculo, promove que elas 

apliquem muitas formas de agir e gestar sua vida social com ações que também são 

próprias das Metodologias Integrativas. Elas são as gestoras do seu próprio grupo e cada 

vez mais das suas vidas, criando um sistema de relações inédito para o tradicional 

comportamento feminino da mulher do sertão. 

Baseio então este estudo na aplicação de alguns postulados teóricos das 

Metodologias Integrativas (MI) que contemplam a voz e a ação das mulheres 

protagonistas.  Em 2008 Giannella oferece uma definição das MI usando ainda o termo 

“Metodologias não convencionais”. Nele se reflete perfeitamente a essência conceitual 

desta pesquisa. 

/.../ é preciso definir o que é que chamo de “Metodologias não convencionais”. Quero 

apontar com isso àquelas metodologias que assumem um referencial teórico pós-

positivista, que são declaradamente não tecnicistas, que visam propiciar a produção de 

conhecimento interativo, valorizar as competências reais dos sujeitos envolvidos em 

cada processo, que visam, finalmente, mobilizar na esfera pública toda a riqueza do 

humano. Trata-se da ampla família de metodologias voltadas à gestão de trabalho de 

grupo, produção conjunta de conhecimento, análise, interpretação e solução 

participativa de situações-problema/.../ (GIANNELLA, 2008, p.1). 

 

             Entre os anos 2008 e 2011 Giannella e outros autores realizaram a 

passagem de uma definição negativa – Metodologias não convencionais - para uma 
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positiva, no conceito de Metodologias Integrativas, o qual eles definem da seguinte 

forma: 

/.../chamamos de Metodologias Integrativas as abordagens, técnicas e métodos, 

norteados pela busca de uma recomposição entre as partes cindidas do ser humano. A 

mente se incorporando, a racionalidade tornando-se sensível, a ciência subjetivando-se, 

o método abrindo-se para a intuição e a criatividade, etc. (GIANNELLA, ARAÚJO e 

OLIVEIRA NETA, 2011, p. 139). 

 

               Giannella e Batista em 2013 definem de forma clara os critérios que achei 

definitivos para fundamentar a pesquisa. Em um comentário comparativo, as autoras 

debatem a evolução conceitual e terminológica a seguir:  

A primeira definição, apesar de sua negatividade (Metodologias Não Convencionais), 

ressalta o quão “não usuais” tais práticas são; e a segunda (MI) indica a necessidade de 

se convencionar outra forma de atuar diante das situações profissionais e políticas nas 

instituições e comunidades. Assim sendo, é preciso compreender que a dimensão 

integrativa das metodologias indica uma real troca de saberes e poderes, considerando a 

diversidade (geo-histórica, ético-politica, afetivo-cognoscitiva) das pessoas a quem 

compete responsabilidade deliberativa, decisória e executiva./.../ Além do mais, cabe-

nos aqui um outro destaque, para evitar o equívoco de se  pensar as MI enquanto 

“técnicas” necessárias quando pretendemos envolver os “pouco educados”, os que, por 

serem radicalmente excluídos, não dominam os códigos comunicativos vigentes 

(GIANNELLA e BATISTA, 2013, pp. 91-92). 

 

             No trabalho com o GCFD estabeleci essa troca de saberes e poderes utilizando o 

referencial das MI como instrumento teórico que tem me permitido compreender a 

criação e o funcionamento da rede de relações e ações que o grupo tem tecido. Ainda 

hoje, a pesar de ser um grupo mais fortalecido, tem que vencer muitos obstáculos, não 

somente por ser um agrupamento cultural que não tem o apoio necessário para levar 

adiante seu trabalho, mas também por ser um grupo de mulheres numa sociedade 

patriarcal e machista. Toda essa intensa dinâmica pode ser descoberta e analisada sob a 

ótica das MI.  

As MI, portanto, pressupõem a transição de um olhar tecnicista e homogeneizador de 

práticas e discursos para outro enraizado nos processos de vida e na cultura viva das 

coletividades para fazer valer o respeito às individualidades no tocante ao viver junto. 

Assumindo uma visão de “ecologia de saberes”, elas preconizam a aproximação e 

diálogo entre saberes (o técnico, o popular, os saberes indígenas, tradicionais, etc.) e se 

embasam em uma revisão acerca das posturas ideológicas que contribuem para a 

transformação social, especialmente chamando atenção sobre a natureza do que se 

considera objeto dessa transformação: não apenas as estruturas econômicas, mas a 
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realidade humana em suas dimensões psicológicas, psicossociais e coletivas, 

comunitárias, societárias e planetárias (GIANNELLA e BATISTA, 2013, p. 93). 

 

               Ao estudar a definição das MI consegui compreender e valorizar o quanto são 

importantes e complexas todas as ações que o GCFD desenvolve e como tem sido 

possível sua criação, mas, sobretudo, como o grupo continua enriquecendo a vida e a 

humanidade de nossa região. As MI abrangem grande parte da ação humana em toda 

sua riqueza. Giannella (2008) define o que são as MI, explicitando que estas visam 

propiciar a produção do conhecimento interativo (ensino da dança, dos cantos, 

improvisação das emboladas, coordenação dos movimentos cenográficos dentro do 

grupo) e valorizar as competências reais e potenciais dos sujeitos envolvidos neste 

processo. Podemos ver um exemplo desta produção interativa de conhecimentos quando 

a mestra Marinez incentiva às meninas –adolescentes e pré-adolescentes – a ensinar os 

diferentes tipos de movimentos dependendo do estilo da dança (coco trocado, coco de 

roda, etc.) às integrantes novas. Neste processo a mestra está desenvolvendo a 

capacidade de compartilhar o conhecimento e ao mesmo tempo depositando sua 

confiança em que elas podem, de que são escutadas e respeitadas, mostrando às novas 

integrantes e ao grupo que podemos aprender de todos, sem importar a idade, o gênero 

ou a condição social.  

              Quando Giannella (2008) detalha na definição das MI “trata-se da ampla 

família de metodologias voltadas à gestão de trabalho de grupo, produção conjunta de 

conhecimentos, análise, interpretação e solução participativa de situações problema /.../” 

podemos dizer que estes aspectos da definição refletem o cotidiano do GCFD. A 

essência das MI está presente quando as mulheres do Grupo se reúnem para resolver 

problemas que as atingem constantemente como a tomada de decisões para alugar uma 

casa na qual estabelecer a sede do Grupo e que forneça estabilidade e um espaço 

adequado para realizar ensaios sistemáticos, num lugar acessível de acordo com a 

localização e mobilidade das integrantes dentro da cidade de Juazeiro do Norte, assim 

como decidir coletivamente de que forma vão pagar a renda entre todas de acordo com a 

capacidade econômica de cada uma delas.  

              Outra fonte de renda para o grupo são os trabalhos de costura e bordado que 

realizam para a venda e assim cobrir os gastos do grupo, que além do aluguel da sede, 

incluem eletricidade, água, como compromisso mensal fixo, mas também para ajudar à 

compra de tecidos para a confecção das roupas para as apresentações, as sandálias de 
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couro e alguns enfeites femininos. Tudo é decidido coletivamente, com a participação 

de todas e com a presencia de todas as integrantes menores que observam atentamente 

todo o processo de construção de soluções para cada “situação-problema” que enfrenta 

o GCFD. 

 

 

 

Figuras 42, 43 e 44 

Todas aprendem, todas ensinam. Uma das integrantes mais novas do GCFD, Maria 

Deisiane Pereira dos Santos (11anos) indicando alguns recursos da coreografia a uma nova 

brincante sob o olhar atento da mestra Marinez, da contramestra Maria e da organizadora Célia. 

Ensaio na casa-sede do bairro João Cabral de Juazeiro do Norte. 07 de dezembro de 2013. 

Fotos: Sergio Ariel Gonzalez 
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Figuras 45, 46, 47, 48 e 49 

No GCFD todas, independentemente da idade, tem voz e direitos para opinar sobre os 

diversos assuntos artísticos, econômicos e organizacionais. Reunião de análise da participação 

do grupo no Terreiro em Movimento no Rio de Janeiro. Casa-sede do bairro João Cabral, 

Juazeiro do Norte/Ceará. 19 de julho de 2014. Fotos: Sergio Ariel Gonzalez 
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 Importantíssimo aspecto das MI é que,  

/.../ inclui o recurso das artes nas formas de uso do teatro, dança, fotografia, música e 

outras, como auxílios à compreensão e reflexão na vivência da realidade, instrumentos 

potencialmente poderosos porque tocam teclas, despertam e legitimam sensibilidades 

outras com respeito àquelas puramente racionais, abrindo as portas assim aos muitos 

sujeitos normalmente excluídos pelos códigos lógico-verbais dominantes na esfera 

pública (GIANNELLA, 2008, p.1). 

              Aqui as MI nos fazem ver a importância que tem o GCFD na inclusão e 

integração de pessoas historicamente excluídas da sociedade, sem nenhuma visibilidade 

nem protagonismo. No GCFD cada participante é fundamental na formação do grupo e 

também como sujeito integral, corpo (vestuário, dança), voz (canto) e também voz na 

tomada de decisões. 

         As MI também abordam o assunto do empoderamento. Segundo os estudos de 

Valeria Giannella, Dan Baron e Jose de Sousa (2013), o empoderamento destas 

mulheres deverá ser estudado a partir dos critérios a seguir: 

Com base em vivências e pesquisas em curso, além de casos de prática relativamente 

bem conhecidos, estamos aqui levantando a ideia de que, o complexo percurso de 

construção do empoderamento, incluindo a autoestima, a assunção de responsabilidade 

consigo próprio e com o coletivo, tem chances de ser construído de forma mais sólida e 

eficaz recorrendo a processos que chamaremos de “pedagogia da criatividade” 

Queremos aludir, com esta locução à possibilidade de que, todo processo educativo faça 

das inteligências múltiplas (GARDNER, 2000) e, especificamente, das capacidades 

criativas, expressivas e reflexivas do sujeito o seu fulcro. Essas (inteligências e 

capacidades) foram, e ainda são sistematicamente censuradas e menosprezadas pelo 

nosso sistema educativo tradicional (GIANNELLA e BARON, 2013, p. 2).   

Por outra parte, o fato de ter escolhido um grupo de mulheres que realizam a 

prática sistemática de uma manifestação de arte popular é reforçado pela ideia dos 

próprios autores antes citados quando assinalam que:  

 /.../ a partir do recurso possível ao ritmo, à música, ao canto, à dança, ao desenho e à 

encenação teatral e performática da realidade vivenciada, imaginada ou aprendida, a 

partir do resgate de sua capacidade expressiva, de suas raízes culturais, ressignificadas e 

reinterpretadas, os sujeitos ressignificam sua existência no mundo, vislumbram novas 

formas de atuação nele, novas geografias, mapas, referências... Cabe ressaltar que, ao 

focalizar as linguagens qualificadas como “artísticas”, não implica de forma alguma que 

sejam negligenciados ou esquivados os problemas sociais, econômicos, culturais, que 

afetam o dia a dia dos sujeitos. A tentativa é encontrar um ponto de abordagem 

diferente desses problemas, que é um ponto de valorização do sujeito pelo que ele/a traz 

de único e positivo, ao invés de assumir como ponto de partida um estado de fracasso 
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social, individualmente introjetado e aceito (GIANNELLA, BARON e SOUZA, 2013, 

p. 2). 

 

        As mulheres do GCFD atuaram conscientemente durante todo o processo e todas as 

etapas como agentes ativas da pesquisa, dando consistência à aplicação das MI durante 

a realização do trabalho. Elas se envolveram e abraçaram a pesquisa, entenderam o 

propósito e o significado de que uma elaboração teórica e uma recopilação de dados 

contribuirá para o registro da história do grupo, da história do coco na cultura regional e 

na apertura de portas para poder expandir seus horizontes. 

Todas estas observações e definições conceituais das MI têm me possibilitado 

um olhar mais aprofundado dos comportamentos do grupo como um todo e as atuações 

e aportações individuais das suas integrantes. Também uma visão abrangente da atuação 

proativa do GCFD em seu contexto socioeconômico, enfatizando as relações 

estabelecidas com o bairro e a vizinhança e a rede familiar de colaboração permanente 

que existe e sustenta ao grupo, assim como as relações do GCFD com outros 

agrupamentos da Cultura Popular Tradicional da região que nem sempre é óbvia. Por 

outra parte meu papel de pesquisador entre elas está constantemente evoluindo e se 

transformando num verdadeiro intercambio de saberes e poderes. 

 

Figuras 50 

A mestra Marinez mostrando o ganzá duplo do Mestre Cirilo15 num momento de 

confraternização após apresentação no SESC Crato/Ceará. 20 de setembro de 2014. Foto: 

Sergio Ariel Gonzalez 

                                                           
15 Mestre Cirilo ostenta o Título de Mestre da Cultura Popular. Atualmente lidera o grupo de Maneiro Pau 

do bairro Bela Vista, Crato/CE e um Maneiro Pau mirim, como forma de garantir a continuidade da 

brincadeira para as gerações futuras. 
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Figuras 51, 52 e 53 

As integrantes do GCFD compartilharam com a prof. Dra. Valeria Giannella uma feliz 

tarde no SESC Crato/Ceará. 20 de setembro de 2014.  

Fotos: Sergio Ariel Gonzalez 
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2.3- Estudo de Caso com o Grupo de Coco Frei Damião.  

 

Como já foi dito na Introdução deste trabalho, a proposta metodológica para 

a realização da pesquisa está fundamentada no Estudo de Caso sob a ótica das MI. A 

articulação de ambas as ferramentas metodológicas tem oferecido uma riqueza e um 

olhar mais abrangente sobre o assunto estudado. A incorporação paulatina das mulheres 

ao processo de pesquisa se realizou de forma natural a partir da iniciativa e interesse 

mostrado por elas que, rapidamente compreenderam que todo o trabalho tinha como 

finalidade o crescimento humano e cultural do grupo. Aos poucos as mulheres do 

GCFC transformaram-se em sujeitos da pesquisa, em investigadoras ativas do seu 

próprio devir.  

O estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno 

contemporâneo no seu contexto real, especialmente quando os limites entre fenômeno e 

contexto não estão claramente demarcados (YIN, 2010). Os estudos de caso permitem 

abordar o sujeito de estudo dentro de seu contexto sem obrigatoriedade então, do seu 

isolamento, sendo este o caso do GCFD que se tem constituído e está imerso em uma 

trama sociocultural e familiar que o transforma, alimenta e enriquece constantemente.  

 

Figura 54 

A mestra Marinez entrevistando ao mestre Dodô num ato de empoderamento 

feminino. Ensaio do grupo de Coco São Francisco na casa do Mestre Dodô, bairro Romeirão de 

Juazeiro do Norte/Ceará. 15 de fevereiro de 2014.  

Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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     Desde 2012 estou diretamente relacionado com as atividades do GCFD. O 

pesquisador e professor Antonio Carlos Gil (2009) comenta a respeito da relação dessa 

proximidade que é muito importante quando o pesquisador vai mensurar assuntos 

relacionados com fenômenos das ciências humanas e sociais:  

[...] ao se estudarem fenômenos como ideologia política, classe social, gênero, crenças 

religiosas, aspirações pessoais, condutas sexuais e criatividade. São fenômenos que tem 

muito a ver com a própria existência do pesquisador. Ele não tem como manter absoluta 

neutralidade ao estudá-los. A rigor, ao estudar a realidade social, o pesquisador estuda 

uma realidade da qual ele mesmo faz parte (GIL, 2009, p. 32). 

 

               Segundo Meireles de Deus, Cunha e Maciel, (2010) as atuais mudanças de 

paradigmas exigem novas formas de pensar e produzir conhecimento. Assim, surge a 

necessidade de pesquisas que respondam a estas demandas. Nesta perspectiva, a 

pesquisa social aparece como importante papel na produção deste conhecimento. A 

investigação das relações sociais estabelecidas por seres humanos - que possuem uma 

historicidade, crenças e valores – é o campo de atuação da pesquisa social. Por isso, 

nesta abordagem, todos os sujeitos participantes, seja investigador e investigado, 

influenciam na construção do conhecimento. Os autores acima citam Minayo (2010, p. 

12), onde pontua que: 

O objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa que cada sociedade 

humana existe e se constrói num determinado espaço e se organiza de forma particular e 

diferente de outras. Por sua vez, todas as que vivenciam a mesma época histórica tem 

alguns traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo marcado pelo influxo 

das comunicações. Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por seu 

passado e é com tais determinações que constroem seu futuro, numa dialética constante 

entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo. 

 

O estudo de caso projetado não trata de um sujeito estático no tempo, o 

GCFD está em constante transformação, em concordância com as dinâmicas próprias 

das tradições num entorno em acelerado crescimento econômico e social e pretende 

observar o trânsito destas mulheres no complexo processo de empoderamento derivado 

da integração aos novos ambientes e comportamentos sociais que elas estão 

protagonizando. Os estudos de caso são especialmente adequados para estudos de 

fenómenos em processo. Gil (2009) observa:              
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Diferentemente dos levantamentos e dos experimentos que, de modo geral, investigam 

um fenômeno circunscrito a um determinado período de tempo, os estudos de caso 

favorecem o entendimento do dinamismo próprio dos grupos e das organizações. São, 

pois, estudos adequados para a compreensão do processo de mudança (pp. 17-18). 

 

O grupo estudado está sendo observado dentro de seu contexto imediato, 

das relações e influências do meio sócio cultural, assim como das distintas 

características que formam o campo familiar através dos quais estas mulheres transitam.  

Embora traços individuais das integrantes como, trajetória familiar, tempo 

de vida, experiências no mundo do trabalho, enfim, envolvimentos pessoais com a 

cultura popular da região; o grupo é considerado como um todo orgânico.  

 

Figura 55 

Mulheres de diferentes idades no ensaio do Coco Frei Damião na casa onde anteriormente 

morou a Mestra Marinez. Bairro Frei Damião, Juazeiro do Norte/ Ceará. 13 de julho de 2013. 

Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 

 

 

Os traços gerais do grupo são facilmente identificáveis. Estes traços criam a 

possibilidade de experiências mais ou menos semelhantes entre as várias integrantes do 

grupo. Do mesmo modo, as características socioculturais das integrantes criam um 

denominador comum para que elas partilhem o significado das experiências 

vivenciadas.  

As integrantes que conformam o núcleo de conhecimentos iniciais do 

GCFD são nativas de áreas rurais da região do Cariri, que têm emigrado para à cidade 

de Juazeiro do Norte, outras provêm de Alagoas e do Maranhão e três delas ainda 
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moram no Sitio Cipó, área rural do Crato, vizinha de Juazeiro do Norte. Quase todas 

fazem parte da mesma família, isto significa que, possivelmente, conhecem, transitam e 

transitaram por espaços físicos, imaginários e espaços sociais comuns, estando assim 

em maior ou menor grau sob as mesmas influências sociais e dos mesmos mecanismos 

culturais regionais.  

     Os ensaios são umas das atividades mais importantes do grupo, provavelmente ainda 

mais  que as apresentações oficiais, já que são assistidos pela vizinhança toda, onde têm 

jovens e crianças, pessoas idosas que encontram nestas atividades, tal vez, a única 

oportunidade de assistir um espetáculo ao vivo sem trasladar-se de suas casas, somente 

pegando umas cadeiras e formando a plateia que habitualmente acompanha ao GCFD, 

além de poder desfrutar do lanche oferecido pelo Grupo e compartilhado entre todos. 

Também assim aparecem mulheres interessadíssimas em se converter em novas 

integrantes do grupo, estimuladas pela plenitude e cumplicidade que as integrantes 

vivenciam e expressam em estas oportunidades. 

 

Figura 56 

Crianças, normalmente em movimento constante, ficam espontaneamente atentas assistindo o 

ensaio do GCFD desde a calçada. Casa onde morou a mestra Marinez no bairro Frei Damião de 

Juazeiro do Norte/ Ceará. 14 de junho de 2012.  

Foto: Sergio Ariel González 

 

 

      Dentro do conceito de sustentabilidade se ressalta a atenção ao bem-estar das futuras 

gerações. Este grupo tem crianças dentro das suas integrantes, e está, entre seus planos 

futuros, o interesse pela criação de um agrupamento mirim, que vai garantir a 

continuidade dessa postura de empoderamento e possibilitando a aquisição de mais 

direitos sociais e um seguimento da dinâmica da tradição e preservação da cultura 
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popular tradicional sertaneja, repassada às futuras gerações como uma expressão mais 

de liberdade e cidadania.  

 
 

Figura 57 

Encontro geracional no GCFD. A integrante de maior idade, Maria Auta da Silva (76 anos) e a 

de menor idade, Monic Emily Pereira da Silva (9 anos), quem é neta da mestra Marinez. 

Apresentação no SESC/Crato/Ceará. 20 de setembro de 2014. 

 Foto: Sergio Ariel González 

 

O GCFD pode ser considerado um projeto popular de práticas 

intergeracionais (CORTEZ e SOUZA, 2012), mas um projeto pensado, elaborado e 

executado pelas próprias integrantes. Este é um tema transdisciplinar que precisa de 

aprofundamentos futuros mas que, como pode se apreciar durante o desenvolvimento 

desta dissertação, é a essência da transmissão de saberes e uma das formas de se 

manifestar a sustentabilidade no grupo.  

Os estudos psico-sociológicos atuais realçam o valor da pessoa idosa na 

sociedade e a importância das relações entre gerações diferentes, neste caso específico, 

relações entre crianças, adolescentes, jovens, adultas e idosas. São realçados também os 

benefícios que se derivam para todas neste convívio.  

As mulheres do GCFD, num verdadeiro relacionamento intergeracional 

compartilham todas suas vivencias na dureza do dia a dia e em encontros familiares 
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como batizados, casamentos, renovações16, aniversários e na própria brincadeira de 

coco. Temos observado que todos estes eventos são organizados, desenvolvidos e 

dirigidos pelas mulheres. Os homens participam como colaboradores apoiando a tomada 

de decisões e toda a trama de atividades estruturadas pelas mulheres da família. A 

mulher tem um papel protagónico nos eventos familiares.  

A transmissão de saberes e valores entre as integrantes é essencial mas, no 

caso das mulheres de mais idade, tem se traduzido em uma nova forma de se liberar, de 

conhecer o mundo, de dançar e cantar livremente. Essas mulheres aproveitam a força e 

resistência física desenvolvidas nos duros anos de trabalho na roça e nas casas, para 

investi-la no frenesi da dança no palco onde elas mostram alegria e disposição, 

manifestando também a constância, disciplina e coragem da mulher do sertão nas 

apresentações.  

Por exemplo, durante a recente visita que o GCFD realizou ao Rio de 

Janeiro em junho de 2014 junto ao projeto Terreiro em Movimento, uma das principais 

preocupações dos organizadores e da mestra Marinez era que as integrantes de maior 

idade não conseguissem acompanhar o ritmo da longa viagem de ônibus e os muitos, 

encontros e cortejos pelas encostas e morros da cidade. Mas, ainda quando foi 

cansativo, a própria Marisinha, mãe da mestra Marinez, relatava na volta que as vezes 

tinha dor nos pês, mas não perdia nenhuma atividade pois foi uma oportunidade única 

de conhecer a cidade, de se encontrar com outros grupos da tradição carioca e além 

disso “não perdia o forró que se formava com os integrantes do Reisado dos Irmãos17 e 

ficava dançando até a madrugada” (ENTREVISTA COM MARIA DE JESUS ALVES 

PEREIRA “MARISINHA”, 64 anos. 28 de Junho de 2014). 

 

 

                                                           
16 A Renovação do Sagrado Coração de Jesús e do Sagrado Coração de Maria é uma consagração solene 

do lar das familias da Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira celebração realizada em uma 

residência é chamada de entronização, isto é o início de um compromisso de rezar e cantar as orações 

necessárias que devem ser renovadas anualmente. É uma prática tradicional de todo o sertão do Cariri 

estimulada pelo Padre Cícero, mas que tem uma tradicional força na cidade de Juazeiro do Norte 

(ANCELMO, 2014). 

17 O Reisado dos Irmãos é um importante agrupamento tradicional com sede no bairro João Cabral de 

Juazeiro do Norte e que, junto à Banda Cabaçal Meninos Mal-ouvidos e o Grupo de Coco Frei Damião, 

participaram do evento Terreiro em Movimento que se celebrou durante a realização da Copa do Mundo 

de Futebol 2014, levando expressões importantes da cultura do Cariri ao Centro Coreográfico da cidade 

do Rio de Janeiro. Fonte: PROJETO TERREIRO EM MOVIMENTO.  
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Figura 58 

“Marisinha” (à direita) e Sinara (centro) dançando junto ao Reisado dos Irmãos 

durante um cortejo no Rio de Janeiro. Projeto Terreiro em Movimento. Junho 2014.  

Foto: Francisco de Freitas. 

 

 

Muitas das famílias das integrantes do grupo encontram-se fragmentadas 

por diversos motivos, dentre eles separações dos casais por abandono do homem ou por 

divórcio, dentre outras. As mulheres de maior idade sofrem todo isso mas, com muita 

coragem assumem a guarda e cuidado dos netos e a sustentação da casa e de parte da 

família. Então, essas situações que muitas vezes podem afetar a atividade do grupo se 

transformam positivamente na busca de um espaço de compreensão, aconchego e lazer.  

Algumas das mulheres já tem sofrido proibições e até maus tratos por parte 

dos maridos, para que não continuassem nas atividades do grupo, motivando o 

afastamento delas temporária ou definitivamente. 

A partir da observação sistemática e o seguimento das vidas das suas 

integrantes, posso afirmar que no GCFD se desmitificam os estereótipos acerca da 

velhice, já que as mulheres de maior idade do grupo não a encaram como um período 

negativo de suas vidas e conseguem o respeito e a dignificação da ancianidade perante 

as membras mais novas e perante o conjunto da sociedade graças a sua participação no 

grupo. Segundo a testemunha delas, com o grupo se livraram da exploração da casa, 



80 
 

desfrutam da dança a plenitude, conhecem pessoas novas e visitam locais aos que nunca 

pensaram chegar. Sentem-se, pela primeira vez na vida, estimuladas pelas palmas e o 

reconhecimento social.  

O envelhecimento depende naturalmente do passar do tempo, mas o ritmo desse 

processo pode ser determinado por cada um. As pessoas envelhecem quando desistem 

dos seus ideais. Se nos mantivermos ativos e ocupados, teremos uma vida preenchida 

(CORTEZ e SOUZA, 2012, p. 10). 

 

 

Figura 59 

Detalhe dos enfeites na casa sede do GCFD no bairro João Cabral de Juazeiro do Norte/ Ceará.  

07 de dezembro de 2013. Foto: Sergio Ariel González. 

 

A dinâmica intergeracional acontece ao interagir com as filhas, netas e o 

resto das integrantes novas do grupo produzindo uma intensa troca de experiências, 

vivencias e saberes que estimula e enriquece a vida e a identidade grupal. 

 

 

Figura 60 

Maria Matias dos Santos e Maria Célia Vieira de Sousa, mãe e filha desfrutando da tradição do 

coco. Ensaio do Coco Frei Damião na antiga casa da mestra Marinez. Bairro Frei Damião, 

Juazeiro do Norte/ Ceará. 13 de julho de 2013. 

Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 
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Figuras 61, 62 e 63 
Após o ensaio as brincantes mais novas se divertem junto com Tia Francisca, quem aprende 

dançar as coreografias de moda do fanky e do forró. Casa sede do GCFD bairro João Cabral de 

Juazeiro do Norte/ Ceará. 07 de dezembro de 2013.  

Fotos: Sergio Ariel González 
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Figuras 64, 65 e 66 

Mulheres do GCFD junto com familiares e amigos cantando e rezando perante o altar do 

Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria na Renovação da casa da contramestra 

Maria. Bairro João Cabral, Juazeiro do Norte/ Ceará.  15 de dezembro de 2013.  

Fotos: Sergio Ariel González 

 



83 
 

O Grupo de Coco Frei Damião se perfila como uma unidade, mas nele 

aparece uma integrante que se constitui em líder grupal, tanto nos planos 

organizacionais como artísticos, ela é a mestra Marinez Pereira do Nascimento, a qual é 

valorizada como individualidade destacada dentro deste grupo de mulheres.  

 

Gil (2009), quando contempla as especificidades dos estudos de caso, fala 

da natureza apropriada destes para a análise de fenômenos ou organismos, no caso que 

estudamos como organismo feminino de ação cultural comunitário, visualizados como 

sistemas interligados: 

Os estudos de caso apresentam evidente natureza holística, pois tem 

como proposta estudar o caso como um todo, considerando o inter-

relacionamento entre as partes que o compõem. Com efeito, o traço 

distintivo do estudo de caso é a crença de que os sistemas humanos 

apresentam uma característica de totalidade e integridade e não 

constituem simplesmente uma vaga coleção de traços. Trata-se, pois, 

de um delineamento adequado para tratar os fenômenos de um ponto 

de vista sistêmico (GIL, 2009, p. 16). 

 

       Segundo Mirian Goldenberg (2011), o estudo de caso não é uma técnica específica, 

mas uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social 

estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma 

comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. O estudo de 

caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas 

de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto. Através de um mergulho profundo e exaustivo em 

um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não 

conseguida, por exemplo, pela análise estatística. Na perspectiva de Yin (2010), a 

teoria pode preceder a investigação do estudo de caso e servir de base na formulação 

de proposições e hipóteses a serem testadas. 

     A elaboração deste estudo de caso sob a ótica das MI tem proporcionado uma 

relação colaborativa entre meu papel como pesquisador e as mulheres do grupo, que 

tornaram-se uma entusiasta equipe de investigadoras.  

     Durante o desenvolvimento da pesquisa temos transitado, o GCFD e eu, as quatro 

fases que mostram o delineamento de um estudo de caso segundo Gil (2009): 



84 
 

delimitação da unidade-caso; coleta de dados; seleção, análise e interpretação dos dados 

e elaboração do relatório. 

     Para a delimitação da unidade-caso decidi através da observação sistemática de 

vários agrupamentos da cultura popular tradicional do Cariri a partir de 2012, selecionar 

o Grupo de Coco Frei Damião, ao perceber o comportamento marcado pelo 

empoderamento de suas integrantes nos diferentes âmbitos de sua atuação. A partir 

desse momento comecei a desenvolver uma pesquisa piloto para verificar se os 

postulados teóricos e os objetivos do projeto poderiam ser verificados com o grupo 

selecionado. A pesquisa piloto foi desenvolvida e apresentada na qualificação do projeto 

e foi realizada através da observação do grupo, no qual me integro, em algumas 

ocasiões, nas tarefas de traslado das participantes, compartilhando com elas de parte do 

material audiovisual produto da pesquisa, assim como a leitura conjunta de fragmentos 

do texto desta dissertação, dentre outras tarefas. Além do mais continuo acompanhando 

a maior parte das apresentações do grupo, ensaios, renovações e até o aniversário da 

mestra Marinez, no intuito de conhecer de forma mais próxima a realidade social e 

familiar das mulheres GCFD. 

  

Figuras 67 e 68 

Integrantes do GCFD apreciando esta dissertação como resultado da pesquisa. Casa-sede no 

bairro João Cabral, Juazeiro do Norte/ Ceará.  10 de novembro de 2014.  

Fotos: Sergio Ariel González 
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Figuras 69, 70, 71 e 72 

A vizinhança do bairro João Cabral participa atenta se espelhando na arte e nos comportamentos 

sociais do GCFD. Ensaio na casa sede do GCFD no bairro João Cabral de Juazeiro do Norte/ 

Ceará. 07 de dezembro de 2013. 

 Fotos: Sergio Ariel González 
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Figura 73 

A Mestra Marinez numa entrevista para a televisão realizada pelo conhecido 

comunicador Marcelo Fraga, da Multimídia, divulgando as apresentações do GCFD  

na Mostra SESC Cariri de 2013. Foto: Sergio Ariel González. 

 

 
  

   2.3.1 A coleta de dados. 

      Tenho trabalhado na criação de uma base de dados através da coleta que está 

baseada na aplicação de várias técnicas e instrumentos de pesquisa. Essencialmente 

tenho me concentrado na análise de documentos (documentos da família, fotos, 

documentos relacionados com a participação do grupo em diferentes tipos de eventos 

culturais e editais, registros fonográficos e fílmicos do grupo que se encontram em CD´s 

e na mídia eletrônica, dentre outros).  

      Apliquei a técnica de entrevistas estruturadas e semiestruturadas das quais saíram 

importantes informações que tecem este panorama da vida do coletivo e seu processo de 

empoderamento.  

      A entrevista é um elemento essencial no estudo de caso. Segundo Ornellas (2011, 

p.19) a entrevista é um encontro da fala e da escuta, entre entrevistador e entrevistado, 

com a finalidade de pensar como esses dois sujeitos se (entre) laçam, no momento em 

que acontece a entrevista. Isto significa percorrer um caminho para que o pesquisador 

perceba que a fala e a escuta ocupam um lugar de destaque na entrevista.  

Escutar e falar fazem parte do processo da entrevista, porém este binômio parece 

ter pesos diferentes entre entrevistador e entrevistado. Esse mundo desejante, 

que habita diferentemente cada sujeito, estará sempre preservado cada vez que o 

entrevistador renuncie ao controle e aos efeitos de seu poder sobre o 

entrevistado. Dito de outra maneira, a relação entrevistador x entrevistado faz-se 
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produtiva, se ambos estiverem pareados na condição de falantes e “escutantes” 

(ORNELLAS, 2011, pp. 20-21). 

 

     

Figuras 74, 75 e 76 

Durante uma entrevista com a Sra. Maria Auta da Silva, uma das fundadoras do GCFD, 

importante fonte de experiências sobre a vida dura das mulheres no sertão e seu processo de 

empoderamento. Entrevista realizada em 31 de janeiro de 2014 na casa-sede do GCFD. 

Fotos: Sinara Francis Matias Batista (13 anos), integrante do grupo. 

 

 

            Quero destacar que realmente tenho desenvolvido a pesquisa de campo em 

parceria com as integrantes do GCFD. O auxílio na reconstrução dos fatos da trajetória, 

assim como a investigação das origens do grupo não tivesse sido possível sem o 

trabalho da mestra Marinez, quem colaborou em muitos casos na reformulação das 

minhas perguntas para que foram entendidas em toda sua significação durante as 

entrevistas, além de abrir portas para que eu pudesse conhecer e conversar com 

testemunhas e/ou participantes do grupo de coco que formou o Tio Dionísio nos anos da 

década de 1950, fonte da que tem se nutrido o GCFD desde sua fundação. 
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     As indicações acertadas da contramestra Maria Matias dos Santos e suas lembranças 

de quando era criança, me ajudaram a construir os diálogos com as outras brincantes. 

Outra importante colaboração durante o processo de coleta de dados foi a oferecida por 

Maria Célia Pereira de Sousa, mulher de caráter, com uma capacidade organizacional 

surpreendente, que tem atuado como secretária e organizadora do grupo durante muitos 

anos. 

     De fato, essa disposição e a intuição mostrada pelas mulheres ao participar 

ativamente no processo de pesquisa, é ela mesma, uma manifestação dos indicadores de 

empoderamento e, especificamente de transformação atitudinal e autonomia e sentido 

de inclusão no GCFD que analisaremos no Capítulo 3 deste trabalho. 

           Como ANEXO a este trabalho aparece um DVD com uma mostra de vídeos que 

faz parte do amplo registro documental das apresentações do grupo em diversos 

eventos, elaborado como um material que possa contribuir à divulgação da riqueza 

cultural do GCFD e de sua dinâmica de empoderamento.  

           A profusão no uso da fotografia articula um interesse pessoal com a necessidade 

de registrar cada momento da vida das mulheres do GCFD, seguindo o critério de 

Catanho (2007) de assumir a edição fotográfica como construção de uma narrativa 

visual. Temos na fotografia um recurso de enunciação discursiva.  

 

A imagem é em si um elemento de enunciação discursiva. A união de duas ou mais 

imagens, no entanto, pode gerar um sentido diferente dos que teriam as imagens 

isoladas (CATANHO, 2007, p. 83). 

 

      Apoiando-me nesta ideia de Catanho, e considerando que não somente no ato de 

bater as fotos fazemos uma seleção tendenciosa e subjetiva da realidade, consciente ou 

inconscientemente, segundo os nossos interesses em cada momento, mas também no 

momento de selecionar dentre centenas de fotos as que acompanham este trabalho, é por 

isso que tenho prestado muita atenção em que as imagens possam conferir e fazer parte 

do próprio discurso da dissertação. 
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Figuras 77 e 78 

A mestra Marinez ministrou com excelente solvência uma oficina de coco para os estudantes, 

pesquisadores e participantes do II Seminário Internacional Agrupamentos da Música 

Tradicional do CRAJUBAR. SESC Juazeiro do Norte. 10 de setembro de 2012. 

Fotos: Sergio Ariel Gonzalez / Suilia Trigueiro 

 

 

2.3.2 A elaboração do relatório final. 

 

          Muitos aspectos precisam ser considerados ao se construir um relatório de estudo 

de caso. Yin (2010) chama a atenção para a identificação do público-alvo do relatório. 

Segundo Yin o estudo de caso pode ter um conjunto mais amplo de públicos possíveis 

do que a maioria dos outros tipos de pesquisas, nos quais se incluem colegas 

acadêmicos, organizadores políticos, gestores culturais, profissionais em geral, líderes 

comunitários e também outros que não se especializaram na metodologia de estudo de 

caso, ou outras pesquisas de ciência social, membros da banca examinadora, etc. Para o 

público constituído por pesquisadores, o principal interesse pelo trabalho poderá estar 

nas descobertas, em sua relação com os conhecimentos existentes ou ainda no 

desenvolvimento de teorias. Para estudantes, o interesse maior poderá ser o de verificar 

o nível de complexidade do estudo, bem como a maneira como este foi conduzido. Para 
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profissionais que atuam em campos relacionados ao tema de estudo – assim como para 

agentes públicos e empresários – o interesse estará provavelmente na verificação da 

possibilidade de utilização prática dos resultados. Os membros da banca examinadora 

estarão interessados na metodologia utilizada, nas questões teóricas levantadas, bem 

como na coerência interna deste relatório. Os especialistas da instituição financiadora, 

por fim, estarão provavelmente interessados na relevância do problema estudado, no 

rigor com que foi realizada a pesquisa e no significado prático e acadêmico das 

descobertas. 

           Este relatório tem tido também como referência o exposto por Arilda Schmidt 

Godoy na sua compreensão do que deve conter o documento final do estudo de caso.  

/...produz relatórios que apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrado com 

citações, exemplos e descrições fornecidos pelos sujeitos, podendo ainda utilizar 

fotografias, desenhos, colagens ou qualquer outro tipo de material que o auxilie na 

transmissão do caso (SCHMIDT GODOY, 1995, p. 26). 

             No estudo de caso do Grupo de Coco Frei Damião o principal alvo são as 

integrantes do próprio grupo, que têm neste relatório final e no material audiovisual que 

faz parte dele, uma ferramenta de comunicação e de reafirmação identitaria como grupo 

e mais uma forma de reconhecimento e valorização social do seu processo de 

empoderamento, refletindo a liberdade e a felicidade atingidas por elas. 

 

 
 

Figura 79 

Os ensaios e apresentações do grupo são um espaço de alegria, responsabilidade e realizações. 

Mais um ambiente de empoderamento das mulheres do GCFD. 

Ensaio na casa de uma das integrantes do grupo, sobrinha da Tia Dorinha, na época o grupo não 

tinha ainda uma sede. Rua José de Alencar, Bairro João Cabral, Juazeiro do Norte/Ceará. 

04 de julho de 2012. Foto: Sergio Ariel Gonzalez. 
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CAPÍTULO 3 - 

 

CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS, 

DIMENSÕES E INDICADORES DE EMPODERAMENTO 

FEMININO NO GRUPO DE COCO FREI DAMIÃO. 

 

           3.1- Dimensões e Indicadores dos processos de empoderamento. 

     Como parte da essência teórica da pesquisa trabalhei com as dimensões de 

empoderamento e seus indicadores visando facilitar o estudo do empoderamento 

feminino no GCFD.  Estes indicadores foram desenhados pela primeira vez em 1987 

por Casley de Kumar para a avaliação de projetos sociais que proliferaram a partir da 

década de 1980 (OAKLEY e CLAYTON, 2003, p. 34).   

      Oakley e Clayton (2003) elencam os principais métodos e instrumentos para a 

avaliação de projetos sociais de empoderamento que tomo como referência para a 

realização do monitoramento, que em este caso chamo de acompanhamento, das 

diversas atividades e áreas de atuação social e familiar do GCFD.  

                       No campo de avaliação de projetos sociais no monitoramento deve-se 

averiguar se o projeto resulta relevante em vista às necessidades dos beneficiários 

(OAKLEY e CLAYTON 2003, p. 31) quer dizer, o próprio grupo em primeiro lugar.  

Neste sentido, tenho observado durante a realização da pesquisa, que as mulheres do 

grupo têm tomado consciência do seu processo de empoderamento e que possam, a 

partir desta ação de pesquisa, avaliar elas mesmas como a dinâmica atual da cultura 

popular incide nesse processo e como o empoderamento social delas influi na 

dinamização da cultura popular da cidade de Juazeiro do Norte e em toda a região do 

Cariri. 

     Os autores Peter Oakley e Andrew Clayton propõem um conjunto de dimensões do 

empoderamento, que contêm, organizados sob elas, um amplo leque de indicadores. 

Essas dimensões as tenho tido como guia e instrumento de análise para facilitar a 

compreensão de alguns aspectos do processo de empoderamento que o GCFD tem 

desenvolvido.  
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Podemos resumir aqui o que parecem ser as dimensões de um processo de 

empoderamento que formariam a base para os esforços de compreensão e 

monitoramento do seu progresso. Seccionar o conceito geral em uma ou mais de suas 

dimensões é o primeiro passo para sua compreensão como processo dinâmico, assim 

como para a montagem de um sistema de monitoramento adequado. Referidas 

dimensões podem ser assim resumidas (OAKLEY e CLAYTON 2003, p. 23): 

 

 

AS DIMENSÕES DO EMPODERAMENTO 

 

 

Figura 80  

As dimensões do empoderamento. Fonte: OAKLEY e CLAYTON 2003, p. 24 

 

     Estas dimensões ainda que pareçam claras e bem delimitadas no gráfico acima, não 

constituem um modelo normativo e apenas explicitam um amplo número de 

possibilidades que, na vida real do grupo se cruzam e potenciam indistintamente, 

característica esta que pude observar e experimentar durante o desenvolvimento da 

pesquisa, mas quase todas estão presentes na existência plena do GCFD.   

     Durante todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa estive, e ainda continuo 

realizando um acompanhamento-monitoramento, quer dizer, levei a cabo “/.../um 

processo continuo para coletar, armazenar, analisar e utilizar informação” (OAKLEY e 

CLAYTON 2003, p. 28). No entanto, o que considero mais importante é a utilização de 

todos estes resultados em prol do próprio grupo, tanto para contribuir com a contratação 

dele por instituições culturais, como para a apresentação da candidatura em editais 

diversos, já que agora o GCFD pode contar com um acervo informativo resultado desta 

pesquisa. Este fundo documental está formado por entrevistas, documentos vários, 

fotos, arquivos de som e vídeos.  
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    3.1.1 As dimensões de empoderamento nas práticas do GCFD. 

   Durante o desenvolvimento da pesquisa o processo de investigação para a produção 

do meu trabalho virou nosso trabalho e as integrantes começaram a ter iniciativas e se 

integrar cada vez mais como agentes dentro da investigação e foram parte ativa dela. 

Por exemplo, tomando as câmaras e batendo fotos quando o grupo trabalhava e também 

em situações do relacionamento de suas integrantes que mostram a vida íntima e a 

afetividade destas mulheres. Esta visão de identidade e autoimagem foi manifestada 

por Sinara Francis Matias Batista, adolescente de 14 anos, brincante do grupo, que se 

mostrou muito interessada em aprender a usar as câmeras e a bater fotos, demostrando 

uma extraordinária habilidade como fotógrafa. Desta forma ela possibilitou um outro 

olhar sobre o grupo e até sobre a minha própria atividade como pesquisador. Sinara 

aporta à pesquisa imagens, que pelo fato dela praticamente ter crescido dentro do grupo, 

são únicas, pela agudeza e espontaneidade, e que oferecem um olhar próprio. Através 

dos olhos de Sinara temos o grupo se olhando a se mesmo. 

 

Figura 81 

Sinara Francis Matias Batista durante uma apresentação no SESC. Hoje adolescente, 

tem crescido no ambiente do coco. Sua sensibilidade e iniciativa fizeram dela uma ativa 

participante desta pesquisa. Juazeiro do Norte. 12 de setembro de 2012.  

Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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Figura 82, 83 e 84 

Sinara Francis Matias Batista fotografando num encontro do GCFD com o Coco do 

mestre Dodô, num ato de empoderamento feminino. Ensaio do Grupo de Coco São Francisco na 

casa do Mestre Dodô, bairro Romeirão de Juazeiro do Norte. 15 de fevereiro de 2014. Fotos: 

Sergio Ariel Gonzalez 
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Figuras 85, 86 e 87 

O olhar sensível de Sinara F. Matias Batista oferece novas perspectivas na construção do 

discurso gráfico do GCFD. Ensaio na casa -sede –bairro João Cabral, Juazeiro do Norte/Ceará. 

19 de julho de 2014. 

Fotos: Sinara Francis Matias Batista 
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Figuras 88, 89, 90 e 91 

Alegria e descontração, bom humor e muito afeto depois do ensaio são mostrados pelo 

olhar de Sinara F. Matias. Ensaio na casa -sede –bairro João Cabral, Juazeiro do 

Norte/Ceará. 19 de julho de 2014. 

Fotos: Sinara Francis Matias Batista 
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     A participação na pesquisa das integrantes do grupo igualmente começou por 

iniciativa própria, pois elas se integram gradualmente ao processo, primeiro querendo 

ser úteis e colaboradoras e, aos poucos compreendendo que o trabalho realizado é de 

grande importância para construir sua história. Sendo assim, este trabalho investigativo 

com o GCFD tem a influência direta destas integrantes-pesquisadoras, o que, tenho 

certeza, tem enriquecido consideravelmente a pesquisa, aportando pontos de vista 

diferentes no seu enfoque.  

     Como mais um indício da redefinição de normas, a aquisição dos conhecimentos 

como dimensão cultural do empoderamento, se apresenta o trabalho da mestra Marinez 

na condução de entrevistas com o fim de saber mais sobre a história do coco e o papel 

que tem desenvolvido sua família na origem desta manifestação na região, assim como 

na realização de gravações.  

      O referencial das MI permitiu-me analisar, como é possível o processo de 

empoderamento das mulheres através da dança, do canto, da fabricação de seus 

vestuários, das reuniões e ensaios que realizam, assim como a articulação da vital rede 

de cooperação que existe entre todas, tanto dentro como fora do grupo, e demonstra 

como elas têm essa enorme capacidade, não somente de expressar-se e crescer  com a 

utilização de suas tradições, senão também, como podem pesquisar-se a se mesmas, 

aprendendo cada vez mais de sua identidade, e fortalecendo sua autoimagem, além da 

aquisição de conhecimentos com o domínio de equipes semiprofissionais, que durante 

o desenvolvimento do trabalho ficaram a  disposição delas. 

 

Figura 92 

A mestra Marinez tomou a iniciativa de gravar a batida dos pês do grupo num ato de 

autonomia, determinando as questões que podem ser significativas para a pesquisa. Ensaio do 

Grupo de Coco São Francisco na casa do Mestre Dodô, bairro Romeirão de Juazeiro do Norte. 

15 de fevereiro de 2014. Foto: Sergio Ariel Gonzalez 
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          Com relação à criação de espaços, a ação das mulheres do GCFD tem sido 

verdadeiramente heroica. Como já tenho mencionado a luta por ter uma sede, 

finalmente, estabelecida no bairro João Cabral de Juazeiro do Norte, depois de ter 

passado por diferentes locais temporários, através de oito anos de existência do grupo, 

tem possibilitado um espaço físico para suas atividades mas, principalmente um espaço 

de visibilidade, de afirmação da identidade coletiva. 

     A liderança em atividades comunitárias é outro dos importantes componentes das 

dimensões de empoderamento. O grupo tem tido, desde o ano 2006, uma atividade 

incansável e significativa na realização de seus ensaios e apresentações em eventos 

culturais, sociais e inclusive académicos, com a participação de milhares de assistentes 

de todo tipo.  Destaca-se o trabalho que o grupo desenvolve quando realiza as oficinas, 

nas quais cria um ambiente de efetiva comunhão com todos, ensinando de forma teórica 

e prática o que é o coco e como se dança. O entusiasmo e a alegria que o GCFD cria 

nestas oficinas onde participam mulheres e homens são verdadeiramente contagiantes, 

tanto nas comunidades como no âmbito universitário, envolvendo estudantes, 

professores e pesquisadores ao ritmo dos pês e das vozes de suas integrantes. 

     As atividades comunitárias do grupo hoje vão muito mais longe do que do bairro ou 

a região. O GCFD está presente nas redes sociais através de uma página de facebook, e 

muitos dos vídeos filmados em diversos eventos culturais encontram-se no Youtube, 

com uma grande quantidade de visitas virtuais que contribuem à difusão do trabalho e 

da cultura sertaneja do Cariri na internet.  

    O GCFD tem se formado inicialmente por mulheres do sertão, que são o centro de 

gravidade e fonte essencial do saber das tradições culturais. Mas também o grupo está 

integrado por mulheres universitárias, trabalhadoras sociais, agentes de saúde, 

trabalhadoras domésticas, babás, chefas de famílias, agricultoras, professoras. Mulheres 

casadas, solteiras, idosas, adultas, jovens, meninas, contando sempre a seu redor com 

muitas crianças que crescem ao som das emboladas e os cantares do coco, o que 

evidencia a participação de um importante espectro de nossa sociedade e que possibilita 

conceituar o GCFD como um grupo que tem, entre seus fundamentos básicos, a 

inclusão social, indicador importante dentro da dimensão social do empoderamento.  
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Figura 93 

O GCFD na Web. Setembro 2014. 
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     O GCFD conta, sem lugar a dúvidas, com uma identidade coletiva clara e 

conhecida em toda a região pudendo falar do estabelecimento de uma organização 

representativa feminina consolidada e independente e que representa os mais altos 

preceitos da cultura sertaneja. 

     É muito relevante e significativa a redefinição de normas e regras de género 

considerando em primeiro lugar que o grupo surge a partir de um ato de emancipação e 

é formado desde seu início por oito casais, onde todos os integrantes são mulheres, e 

onde as mulheres que fazem o papel de homens são muito femininas. 

     Na recriação de práticas culturais o grupo tem-se reinventado não só no aspecto da 

participação só de mulheres, mas também na elaboração das tradicionais emboladas e 

cantos. A mestra Marinez tem realizado inovações, modificando as letras assim como na 

composição de novas letras que se ajustam às diferentes circunstancias das 

apresentações, realizando dedicatórias e homenagens às instituições e público 

participante em cada evento. Também as práticas do grupo estão se adaptando 

constantemente aos novos cenários, com equipamentos e espaços diferentes, 

considerando também a duração de suas apresentações. 

 
 

Figura 94 

Plano de formação de casais para uma apresentação. Ensaio na casa-sede do bairro João Cabral 

de Juazeiro do Norte. 19 de julho de 2014. Foto: Sergio Ariel González 
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          O indicador obtenção de segurança económica, apesar de ter melhorado com a 

aquisição de algum dinheiro graças aos cachês que o grupo recebe em ocasiões, é muito 

insuficiente. Não entanto o grupo já conta com equipes de áudio próprias e microfones 

sem fios, o que facilita seu trabalho nos diferentes cenários em que atua, aspecto que 

pode ser considerado como posse de bens produtivos, no âmbito da dimensão 

econômica do empoderamento. 

     A mestra Marinez tem desenvolvido através de seu trabalho com o GCFD 

extraordinárias habilidades empresariais, negociando com instituições culturais 

estatais e privadas. Esse tipo de iniciativa tem se mostrado na atuação dela como gestora 

do Grupo de Incelências Cantares da Alma, formado por cinco integrantes do próprio 

GCFD. Marinez também tem sido contratada em ocasiões para coordenar a participação 

de outros grupos da cultura popular da região do Cariri em diversos eventos, devido a 

seu carisma e capacidade organizativa que tem demonstrado através de sua trajetória. 

     Na participação em instituições locais o GCFD tem estabelecido relações estáveis 

com as secretárias de cultura de municípios da região, centros reconhecidos de cultura 

como o SESC, escolas, outros grupos da cultura popular tradicional onde o GCFD é 

muito valorizado pela a qualidade de seu desempenho e seu comportamento ético e 

exemplar. Quero também destacar a participação do GCFD na Universidade Federal do 

Cariri, tanto nas suas apresentações como em oficinas e rodas de conversas com 

professores, alunos e invitados por esta instituição. 

                Trazendo a tona a negociação de poder político como dimensão de 

empoderamento, quero me referir à reação do grupo a propósito das diferentes 

campanhas eleitorais que têm acontecido no Brasil durante o período de realização desta 

dissertação. A mestra Marinez enfatizou em várias oportunidades sua posição de que o 

GCFD não vire cúria eleitoral de nenhum político. Propostas foram feitas com bastante 

frequência ao grupo, inclusive na minha presença, sendo todas rejeitadas com muito 

tacto por parte de Marinez, mas não com menos firmeza. Marinez diz “queremos 

conservar nossa liberdade de poder escolher donde e quando atuamos, de aceitar ou não 

qualquer convite” (ENTREVISTA A MARINEZ PEREIRA DO NASCIMENTO, 30 

DE AGOSTO DE 2014).  
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           Essa atitude de Marinez, e do grupo em geral, demonstra que elas têm 

conseguido uma maturidade e uma cidadania através do próprio trabalho com o GCFD, 

e hoje se sentem mais fortes e mais seguras, e muito tem que ver o trabalho que elas têm 

desenvolvido com a cultura popular tradicional.  

     Na prática cultural este grupo de mulheres têm encontrado o valor de sua essência 

como seres humanos e, ao perceber que são bem recebidas em todo lugar que chegam, 

admiradas e aplaudidas pelo que são, sentem valorizadas suas raízes e sua identidade 

sertaneja, sentem-se orgulhosas de ser quem são, e as jovens observam isso, tanto as que 

formam parte do grupo como as que assistem aos ensaios e apresentações. 

        Poderia parecer simples dizer não às propostas que os políticos fazem ao GCFD, 

mas não é. Considerando a precariedade económica do grupo e o caráter das ofertas de 

todo tipo, necessárias sempre para estabilizar o pagamento do aluguel da sede, que cada 

mês se torna um verdadeiro esforço coletivo para conseguir a soma necessária, tanto 

como das outras despesas de água, luz, indumentária, etc. Precisa-se de ideias muito 

claras e do caráter firme da mulher sertaneja para dizer não a estas ofertas, apesar das 

tamanhas penúrias que o GCFD quase sempre enfrenta. 

     Como parte da dimensão social do empoderamento a alfabetização das mulheres é 

um assunto essencial considerando que o código de comunicação que prima em nossa 

sociedade é a escrita, sobretudo quando pensamos na elaboração de convênios com 

instituições, e na participação nos editais, os quais ficam limitados para as mulheres do 

GCFD.   

      Um dos principais desejos de algumas das integrantes do GCFD é estudar, e no caso 

das que são analfabetas ter a possibilidade de ser alfabetizadas. No início da pesquisa eu 

teve o empenho de fazer uma sala de aula na casa-sede. Fiz gestões com colegas e 

amigos para conseguir um professor voluntário, mas alguns requerimentos para que 

esses estudos forem reconhecidos oficialmente e as várias mudanças de locais antes de 

alugar a atual casa-sede em 2013, impediram essa ação. Por outra parte, o espírito de 

superação, sobretudo entre as integrantes mais novas é importante. A mestra Marinez 

encontra- se estudando para concluir o Ensino Médio e a grande esperança está posta 

nas crianças e adolescentes que, tendo melhores condições de vida e as oportunidades 

que suas avós não tiveram, constituem a certeza de um futuro melhor para as mulheres 

do sertão do Cariri.     
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     Os anseios das mulheres do GCFD são diversos e neles se expressam as diferentes 

dimensões do empoderamento económico, social, cultural e organizacional. No gráfico 

a seguir, resumimos as principais aspirações de acordo com a faixa etária, informações 

coletadas em planilha de dados desenhada no processo da pesquisa (ANEXO 13).  

 

MANDALA DOS ANSEIOS DO GCFD 

 

Figura 95 

Gráfico de elaboração própria 
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No gráfico Mandala dos Anseios, que sintetiza as aspirações das mulheres do 

GCFD, podemos ver claramente como os anseios das crianças e adolescentes, assim 

como das mulheres na faixa etária dentre 20 e 40 anos, refletem a possibilidade de um 

futuro muito mais promissório em comparação com a vida das mulheres de maior idade 

do grupo que não tiveram nenhuma oportunidade de superação.  

 

Na faixa etária dentre os 40 e 60 o anseio de ser feliz e ter uma vida de paz 

para poder ajudar a que os filhos saiam adiante é predominante. 

 

Já na faixa das mulheres de mais de 60 anos vemos a felicidade que a 

participação no GCFD tem trazido para elas. Estas mulheres forjadas no trabalho duro 

da roça e, em alguns casos, servindo em casas e estabelecimentos onde sofreram 

discriminação têm encontrado nas atividades do grupo momentos de expansão e lazer, 

assim como novos horizontes com as viagens que têm desfrutado por diversos locais do 

Brasil.  

 

        Finalizando a análise levantada neste capítulo considero muito importante destacar 

que todos os indicadores nas suas diferentes dimensões foram criados para poder fazer 

as avaliações adequadas dos projetos implementados pelos governos, instituições, 

organizações não governamentais, empresas privadas, etc. e poder apreciar de forma 

mais objetiva os investimentos que fizeram para levar às diferentes comunidades e 

coletivos humanos atingir maiores índices de inclusão social e empoderamento , mas, 

no caso do GCFD, foi um projeto criado, desenhado e desenvolvido pelo próprio grupo 

que considero que tem ainda maior mérito. 

 

    Estas mulheres são um exemplo de crescimento humano, de cidadania. Elas 

demonstram a força e o valor da mulher sertaneja. 

 

      A continuação colocarei as Considerações Finais.  
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 ANOSCONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O desenvolvimento sustentável pretende criar as condições para que todos os 

seres humanos nascidos e que venham a nascer possam ter uma vida cheia de 

significados e alegrias, de relacionamentos enriquecedores com todos e com o meio 

ambiente, e o trabalho que realiza o GCFD através da cultura popular tradicional é um 

dos veículos facilitadores para conseguir estes propósitos. 

 

      Ao fomentar a cultura popular, como um dos critérios da sustentabilidade segundo 

Ignacy Sachs (2009, p. 85), as mulheres que enriquecem estes processos, se fortalecem 

e potenciam ainda mais seu empoderamento, ao mesmo tempo em que dão novos 

conteúdos sociais e lúdicos a suas vidas e às vidas que tocam com suas músicas, cores, 

danças e a imensa alegria que transmitem em cada uma de suas representações e 

ensaios. 

        Todas as mulheres que tem formado em algum momento de suas vidas e as que 

agora integram o GCFD, têm transitado um caminho de fortalecimento de seu caráter e 

enriquecimento humano. Têm adquirido um maior conhecimento do país onde nasceram 

e sentem-se muito mais incluídas na sociedade brasileira. Graças a sua passagem pelo 

grupo sentem-se mais livres, independentes e empoderadas. 

      Ao mesmo tempo, todos esses sentimentos têm sido experimentados também pelos 

homens que fazem parte das vidas delas e os que tem-se relacionado com o GCFD. Eles 

têm crescido humanamente, são mais solidários e sensíveis e têm-se permitido sair das 

limitações que os mantinham presos na sociedade patriarcal. Estes homens, dentre os 

quais me incluo, têm descoberto a mulher valente e corajosa, inteligente, alegre, a 

mulher sertaneja que encanta com sua arte e impõe respeito e admiração. 

       O GCFD tem dissipado, com suas luzes e cores, a névoa patriarcal de exclusão que 

não permitia ver o brilho, a beleza e a alma destes seres humanos de gênero feminino, 

que crescem e multiplicam-se em todo o Cariri, utilizando como bandeira a cultura 

popular tradicional. 

            Nesta caminhada de enriquecimento pessoal e grupal que se chama de pesquisa, 

me auxiliei do Estudo de Caso sob a ótica das Metodologias Integrativas, que resultou 
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uma efetiva junção de ferramentas metodológicas, a partir da quais às dezoito mulheres 

do GCFC tem-se convertido em sujeitos da pesquisa, em investigadoras ativas que 

contribuíram na coleta e interpretação dos dados. 

      As Metodologias Integrativas  guiam o pesquisador na escuta atenta de àqueles que 

expressam suas mais importantes essências através do trabalho, do artesanato, do teatro, 

da música, da dança, das emboladas, das cores que mostram o que há mais de precioso 

neles. 

     Como explicam Giannella e Moura (2009, p. 14), as MI /…/” valorizam as 

competências reais dos sujeitos envolvidos em cada processo, que visam, finalmente, 

mobilizar na esfera pública toda a riqueza do humano”. Comecei a pesquisa com as 

brincantes do GCFD e me encontrei com mulheres cheias de anseios por conhecer 

outras geografias, por ter mais e melhores momentos de lazer, de conseguir uma casa 

própria num ambiente de paz e saúde e ter a possibilidade de ajudar a seus filhos em 

melhores condições.  As mais novas estão cheias de esperanças num futuro que lhes 

permita se formar em cursos superiores e trabalhar em prol da valorização da cultura do 

Cariri. Todo isso acontece na atuação delas numa rede de colaboração simplesmente 

impressionante que as têm como núcleo e que envolve aos maridos e as famílias em 

geral, mas que também inclui a todos os agentes sociais e culturais que se relacionam 

com o grupo de uma forma ou outra. Elas criam um mundo feminino, mas não no 

sentido patriarcal que o limita, criam um mundo desde a perspectiva feminista de gênero 

que as dignifica incluindo a todas e a todos. 

    A partir da análise do caso do GCFD se confirma o valor da Pedagogia da 

Criatividade, fundamentada na adoção das MI, que “/.../aponta para percursos de 

autoafirmação criativa dos sujeitos, como elementos chave de processos de 

empoderamento, autonomia, responsabilização, com relação ao presente, e futuro, 

individual e coletivo” (GIANNELLA, BARON E SOUZA, 2013, p. 11).  Afirmar o 

valor das atividades integrativas, envolvendo a criatividade das pessoas como 

instrumentos de empoderamento, pode ser algo devidamente considerado quando se 

constroem ações e projetos extensionistas nas universidades e outras instituições. 

      O empoderamento multiplica a criatividade nos sujeitos e o trabalho do GCFD é 

uma mostra evidente disso. Elas são mulheres empoderadas e agentes ativos na 

sociedade e na cultura, o que reforça o referencial da mulher como agente (SEN) que 
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tenho tomado como um dos princípios teóricos norteadores do trabalho. A criatividade 

artística, a capacidade transformadora das tradições e a capacidade de gestão social 

mostrada por este grupo de mulheres as legitima como agentes de desenvolvimento na 

região.  

     A perspectiva que oferecem as MI tem permitido observar com clareza como se 

manifestam em todos os âmbitos do GCFD as dimensões e indicadores de 

empoderamento. Utilizando do referencial das MI descobri que esta pesquisa apenas 

começou, e nunca terminará, pois a evolução das mulheres do sertão e do GCFD não 

tem limites nem um final, pois elas são agentes do seu presente e seu futuro e estão cada 

vez mais comprometidas com a inclusão das mulheres na cultura como parte do 

desenvolvimento sustentável da região do Cariri. 

     No seu artigo Conceituando o “Empoderamento” na Perspectiva Feminista, Cecília 

Sardenberg definiu: 

Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da conquista da 

autonomia, da auto-determinação. E trata-se, para nós, ao mesmo tempo, de um 

instrumento/meio e um fim em si próprio. O empoderamento das mulheres implica, para 

nós, na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão 

patriarcal. Para as feministas latinoamericanas, em especial, o objetivo maior do 

empoderamento das mulheres é questionar, desestabilizar e, por fim, acabar com a 

ordem patriarcal que sustenta a opressão de gênero. Isso não quer dizer que não 

queiramos também acabar com a pobreza, com as guerras, etc. Mas para nós o objetivo 

maior do “empoderamento” é destruir a ordem patriarcal vigente nas sociedades 

contemporâneas, além de assumirmos maior controle sobre “nossos corpos, nossas 

vidas” (SARDENBERG, 2009, p. 2).  

 

 

     Foi isso, precisamente, o que Marinez, Maria, e as mulheres do coco fizeram quando 

criaram o GCFD, assumindo um maior controle de suas vidas, destruindo a ordem 

patriarcal vigente e começando a viver e trabalhar em prol da própria realização. 

     O conceito de desenvolvimento sustentável tem implícita a participação de todos os 

seres humanos, incluindo claro, às mulheres, que são um pouco mais da metade da 

humanidade. Por isso é tão importante falar explicitamente do conceito de exclusão, e 

para isso citamos a Vicente de Paula Faleiros em seu artigo Inclusão social e cidadania: 
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A exclusão é definida, neste contexto, como negação da cidadania, da garantia e 

efetividade de direitos civis, políticos e sociais, ambientais e da equidade de gênero, 

raça, etnia e território. A exclusão é um processo dialético e histórico, decorrente da 

exploração e da dominação, com vantagens para uns e desvantagens para outros, 

estruturante da vida das pessoas e coletividades, diversificada, relacional, 

multidimensional, e com impactos de disparidade, desigualdade, distanciamento, 

inferiorização, perda de laços sociais, políticos e familiares, com desqualificação, 

sofrimento, inacessibilidade a serviços, insustentabilidade e insegurança quanto ao 

futuro, carência e carenciamentos quanto às necessidades, com invisibilidade social, 

configurando um distanciamento da vida digna, da identidade desejada e da justiça 

(FALEIROS, 2006, p. 4). 

 

     Posso dizer que o parágrafo acima referenciado é uma síntese da trajetória de vida da 

maior parte das mulheres do GCFD, mas também o princípio do rompimento com essa 

terrível realidade, através do trabalho de todas elas que as reafirma e as inclui como 

seres humanos mais plenos e mais conscientes de sua realidade.  

      Quando a mulher se empodera as expectativas de melhoras para toda sua família 

crescem. Por isso é da maior importância o empoderamento da mulher sertaneja, sua 

inclusão na sociedade, pois não pode existir, de forma alguma, um desenvolvimento 

sustentável sem a inclusão de mais da metade dos seres humanos da região, sem a 

inclusão do gênero feminino.  

       Quando falo sobre empoderamento feminino e da inclusão da mulher na sociedade 

com todos seus direitos, estou falando do desenvolvimento sustentável da região do 

Cariri. A cultura popular tradicional tem sido o instrumento que o GCFD tem utilizado 

para avançar neste sentido, para conseguir parte desses direitos. Todos os empenhos do 

grupo têm sido resultado da inciativa própria, com a dedicação e força feminina, que me 

inspiraram para fazer este trabalho.  

 

 

 

 

 

 



109 
 

  REFERÊNCIAS 

ANCELMO SOUZA, Juliany. Minha experiência com os cânticos de renovação do 

Coração de Jesus: aprendendo música fazendo música. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Música-Licenciatura. Juazeiro do Norte: Universidade Federal do Cariri. 2014. 

ANTUNES, Marta, O caminho do empoderamento: articulando as noções de 

desenvolvimento, pobreza e empoderamento. In, Empoderamento e direitos no 

combate à pobreza. Organizadores: Jorge O. Romano e Marta Antunes. Rio de Janeiro: 

ActionAid Brasil, 2002. 

AYALA, Maria Ignez Novais; Marcos Ayala. Cocos: alegria e devoção. Natal: Editora 

UFRN, 2000. 

BAQUERO, Rute Vivian Angelo. Empoderamento: Instrumento de Emancipação 

Social? – Uma discussão Conceitual. In, Revista Debates, Porto Alegre, v.6, n.1, p.173-

187, jan.-abr. 2012. 

BAUMAN, Zygmund. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. A experiência vivida. Tradução Sérgio Miliet. 

São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967 

BOFF, Leonardo e MURARO, Rose. Feminino e Masculino: Uma nova consciência 

para o encontro das diferenças. Rio de Janeiro: Sextante, 2002. 

CATANHO, Fernanda Jansen Mira. A edição fotográfica como construção de uma 

narrativa visual. In, Discursos Fotográficos, Londrina, v.3, n.3, pp. 81-96, 2007. 

CHACÓN, Suely Salgueiro. O sertanejo e o caminho das águas: políticas públicas, 

modernidade e sustentabilidade no semi-árido. Fortaleza: Banco do Nordeste do 

Brasil, 2007. 

CORTEZ, Grazina e SOUZA, Ana Paula. Intergeracionalidade: Que Futuro? In, VII 

Congresso Português de Sociologia. Porto, 2012. 

 

COSTA, Ana Alice.  Gênero, poder e empoderamento das mulheres. Núcleo de 

Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM/UFBA. 

 

DEMO, Pedro. Dureza: pobreza política de mulheres pobres. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2005. 

 

DEUS, Adélia Meireles de; CUNHA Djanira E. S. L.; MACIEL, Emanoela M. Estudo 

de Caso na Pesquisa Qualitativa em Educação: Uma Metodologia. UFPI, 2010. 

Disponível em: 
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_14.pdf 
 

EISLER, Riane. O cálice e a espada. Nosso passado, nosso futuro. Tradução Tõnia 

Van Acker. São Paulo: Palas Athenea, 2007. 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Inclusão Social e cidadania. Palestra proferida no 32 

International Conference on Social Welfare –ICSW, Brasília, 2006. 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_14.pdf


110 
 

 

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, Empoderamento de mulheres. Avaliação das 

disparidades globais de gênero. Genebra, 2005. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FRIEDMANN, John. Empowerment-uma política de desenvolvimento alternativo. 

Oeiras, Celta, 1996. 

 

GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

GIANNELLA, Valeria; BARON, Dan; SOUZA, José. Pedagogia da criatividade: 

percursos de arteducação no empoderamento de sujeitos para a gestão social 

integrativa. Belém: VII ENAPEGS, 2013,  

 

-----------------------------; BATISTA, Louise. Metodologias Integrativas: Tecendo 

Saberes e Ampliando a Compreensão. In, RIGS revista interdisciplinar de gestão 

social. set/dez. 2013 v.2n.3 p.83-108. www.rigs.ufba.br 

 

-----------------------------; ARAÚJO, Edigilson Tavares e OLIVEIRA NETA, Vivina 

Machado. As Metodologias Integrativas como caminho na ampliação da esfera pública. 

In. Coleção ENAPEGS V.5. Gestão social como caminho para a redefinição da 

esfera pública. SCHOMMER, Paula e FREITAS BOULLOSA (org.) Florianópolis: 

Editora UDESC, 2011. 

 

-----------------------------; MOURA, Maria Suzana. Gestão em rede. Metodologias não 

Convencionais para Gestão Social. Salvador, BA: CIAGS, 2009. 

 

---------------------------. Base teórica e papel das Metodologias não Convencionais 

para a formação em Gestão Social. II Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão 

Social: Os Desafios da Formação em Gestão Social. Palmas/TO, maio de 2008. 

 

 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. 12ª ed. Rio de Janeiro:  Record, 2011. 
 
GONDIM, Sonia et al. Da Descrição do Caso à Construção da Teoria ou da Teoria à 

Exemplificação do Caso? Uma das Encruzilhadas da Produção do Conhecimento em 

Administração e Áreas Afins. In, Revista O&S v.12, n.35, out/dez 2005. 

 

GRANGEIRO, Mano. Ação cultural para o desenvolvimento sustentável: 

Trajetórias e percursos na região do Cariri. Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER), 

Universidade Federal do Ceará, Campus do Cariri. Juazeiro do Norte, 2013. 
 

KLEBA Lisboa, Teresa. O Empoderamento como estratégia de inclusão das mulheres 

nas políticas sociais. In, Fazendo Gênero 8. Corpo, Violência e Poder. Florianópolis, 

2008. 

 

LAGARDE, Marcela. Género y feminismo – desarrollo humano y democracia. 

Madrid: Horas & Horas, 1996.  

http://www.rigs.ufba.br/


111 
 

 

--------------------------- Identidad Femenina. Texto difundido por CIDAHL 

(Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C.), 1990 

http://wwwlaneta.apc.org/cidahl/lectura/identidad/texto3.htm 

 

--------------------------. El género, fragmento literal: La perspectiva de Género. In, 

Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Ed. Horas & Horas, 

1996, pp.13-38. 

LIMA DE MORAIS, Marluce. LAMENTOS QUE ENCANTAM: as incelências e a 

religiosidade piauiense, In, Anais do XXVI Simpósio de História – ANPUH. São 

Paulo:  julho 2011. 

MONTAÑO, Sonia. Políticas para el empoderamiento de las mujeres como estrategia 

de la lucha contra la pobreza. In: CEPAL - Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe. Trigésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. Puerto 

España, Trinidad y Tobago, 9 al 11 de octubre de 2001. 

 

OAKLEY, Peter, CLAYTON, Andrew. Monitoramento e avaliação do 

empoderamento (“empowerment”). Tradução Zuleika Arashiro e Ricardo Dias 

Sameshima. São Paulo:  Instituto Pólis, 2003. 

 

ORNELLAS, Maria de Lourdes S. (Entre)vista, a escuta revela. Série Métodos e 

Técnicas de Pesquisa V.1. Salvador: Edufba, 2011. 

PEREIRA DO NASCIMENTO, Marinez. Entrevista realizada em 10 de julho de 2013. 

Bairro Frei Damião, Juazeiro do Norte/Ceará. 

--------------------------------------------------. Entrevista realizada em 07 de dezembro de 

2013. Bairro Frei Damião, Juazeiro do Norte/Ceará. 

 

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. 

(org.). Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

 

--------------------- Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização Paula 

Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

 

SARDENBERG, Cecilia M. B. Conceituando “Empoderamento” na Perspectiva 

Feminista. Texto transcrito de comunicação oral apresentada ao I Seminário 

Internacional: Trilhas do Empoderamento de Mulheres-Projeto TEMPO, promovido 

pelo NEIM/UFBA. Salvador, Bahia, 2009. 

 

SCHMIDT GODOY, Arilda. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. In Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v.35, n.3, p.20-29. Mai/jun., 1995. 

 

SEN, Amartya K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. 

 

http://wwwlaneta.apc.org/cidahl/lectura/identidad/texto3.htm


112 
 

---------------------; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar. A ética do 

desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. 

 

THERRIEN, J.; NÓBREGA-THERRIEN, Silvia. Os trabalhos científicos e o estado da 

questão: reflexões teórico-metodológicas. Estudos em Avaliação Educacional, 

Fundação Carlos Chagas: São Paulo, v. 15, n.30, p. 05-16, 2004. 

TORREÃO, Nádia. A liderança feminina no desenvolvimento sustentável. In, Revista 

Artemis Vol.7, dez 2007, PP. 101-121. 

TOURAINE, Alain. O Mundo das Mulheres. Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 

 

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2010. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso – Planejamento e Métodos. 4 Ed. Porto Alegre:  

Bookman, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANEXO 1 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 



119 
 

ANEXO 3 

Entrevistas GCFD18 

Entrevistada: Maria Alves de Jesus Pereira “Marisinha”. 64 anos. 

Entrevistador: Sérgio Ariel Gonzalez 

Fragmento da entrevista realizada no dia 07 de dezembro de 2013 na casa-sede do 

GCFD. Bairro João Cabral, Juazeiro do Norte. 

 

Sergio Ariel González: Como começou sua vida no coco? 

Marisinha: Ei tu sabe cantar –Eu sei,  menina eu canto, 

“Linda flor, linda flor, nosso coco aqui chegou”, nós agora cantamos o coco. 

 “Menina bonita, sapato de lã, segura a manzuca até de manhã, linda flor, linda 

flor Marinez aqui chegou”. 

 “Menina bonita, sapato bordado, segura a manzuca mais seu namorado, linda 

flor, linda flor, Marinez aqui chegou”. 

Mas em todo lugar “meu jardim tem flor, menina vamo apanhar” e hoje eu vou 

representar a cultura, como é mermo, e hoje eu vou representar as meninas que vem lá 

num sei da onde que eu num sei mais. 

 Lá a gente não precisa ler, agente  só responde o que a mestra canta, ajuda a mestra, 

esse negocio da escola, eu não aprendi, que não deixaram eu estudar, dixe que num era 

pra ir pra escola pra num ver os homem, e aí eu só era dentro de casa,  só na cozinha,  

lavando roupa, lavando prato e apanhando, num era pra ir pra porta da rua não pra num 

ver os homem, e dando peia, bicho de corda, umas cordas drobada assim, pan, pan 

,minha mãe adotiva, minha mãe adotiva que batia, que a minha mãe natural mesmo, que 

é mãe delas, ela nunca me bateu não. 

 Eu tava com 15 anos eu vim pra casa, pedi, briguei com minha irmã adotiva, pedi pra 

vim pantar minha mãe verdadeira que eu não conhecia, aí o pai, o papai dixe vai deixar 

ela amanhã, ela disse eu num vou, ele disse você vai, que você trouxe ela bebê, e ela 

quer morar com a mãe dela legitima então é pra ir deixar, não me registrou, eu vim sem 

registro , sem documento nenhum, aí eu fiquei  mas minha mãe, só passei só 01 ano mas 

ela.  

Aí foi que ela já tava projetado o casamento dela, aí foi que ajeitou pra casar eu, sem eu 

chegar nem perto, sem eu conhecer o namorado, aí pronto só deu tudo errado, eu era tão 

                                                           
18 Na transcrição desta entrevista se respeita o jeito da fala popular e as formas de articular o discurso 

do entrevistado.  
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bestinha, era muito besta, não sabia o que era namoro, o que era homem, num sabia 

como era chegava perto de ninguém, mas aí inventaro de casar.  

Butaro o nome da minha mãe que eu não tinha documento, aí foi casada lá em 

Caririaçú, aí fui sofrer mais, mais sofrimento, eu fiz o papel de noiva, toda prontinha de 

noiva, e tudo lá no pé do altar, mas o nome não foi meu, o nome foi da própria minha 

mãe que já faleceu, porque eles não me registraram, não botaro meu nome, só tenho, 

ainda hoje eu tenho lá em casa o meu batistério, mas não tem nome, só tem o nome de 

Maria, não tem nome dos padrinhos, dos pai adotivo tem, mas de mãe não.  

Sergio Ariel Gonzalez: Quantos filhos a senhora teve? 

Eu tive 15 filhos, 15 filhos tudo no sofrimento, tudo sufocado, tudo na brutalidade. Não 

tive, não sei o que é carinho, não sei o que amor, nada disse eu sei o que é, ninguém 

deixava chegar perto de ninguém, pra eu conhecer como era. 

Sergio Ariel Gonzalez: E quando começou dançar? 

Dançar, eu vim aprender a dançar porque ela me ensinou a dançar forró, essa daí minha 

irmã, ela me ensinou a dançar forro, porque eu não sabia nem como era que se 

balançava, ela me ensinou, eu aprendi a dançar forró e aprendi a dançar coco, quando eu 

aprendi? Eu já tava com meus, não, 15 foi casada, 15 foi o casamento, já tava com mais 

disso a muito, foi, foi com 15 anos quando eu vim da serra, quando eu vim da serra do 

Araripe, eu tava com 15 anos, butaro eu pra Caririaçú pra casar eu nos meu 15 anos, 

quando casou foi começar ter filho, ficar com 15 a 16 anos né, já foi ter filho, e já foi, ai 

pronto aí já foi... 
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ANEXO 4 

Entrevistas GCFD19 

 

Entrevistada: Marinez Pereira do Nascimento, 48 anos 

Entrevistador: Sérgio Ariel Gonzalez 

Fragmento da entrevista realizada no dia 05 de julho de 2013 na casa-sede do GCFD. 

Bairro João Cabral, Juazeiro do Norte. 

 

Sergio Ariel Gonzalez: Como surgiu o Grupo de Coco Frei Damião?  

Marinez Pereira do Nascimento: Meu nome é Marinez Pereira do Nascimento, eu sou 

a líder e a mestra do coco Frei Damião, o coco Frei Damião foi uma dança que veio do 

Alagoas com um rapaz que casou com a irmã da minha avó materna e trouxe essa dança 

do coco para nossa família. 

Sergio Ariel Gonzalez: Como se juntaram as integrantes? 

Marinez Pereira do Nascimento: Esse grupo surgiu pela necessidade que lá, onde na 

verdade eu nasci, no sitio Cipó, município de Crato, as casas não tinham piso, e o meu 

tio teve essa iniciativa de formar essa dança do coco justamente para fazer o piso das 

casas nas quais eles moravam, então a história da dança do coco surgiu por essa 

necessidade, da história dos pisos das casas, onde ele foi convidando aos compadres,  as 

comadres, as minhas tias, meus pais e minha vó e , foram formando os pares, que ele 

ensinava os passos que deveriam ser feitos, que até hoje permanecem, pra poder formar 

a dança do coco, antes chamado de coco do mestre Dionísio e hoje se chama o coco Frei 

Damião.  

Sergio Ariel Gonzalez: Qual é a relação que existe entre as integrantes? 

Marinez Pereira do Nascimento: Bom, a relação do grupo entre as integrantes são das 

melhores possíveis, são primas, são amigas, que por sinal até vó, é da família, tudo 

família que participa, bom a idade varia, porque tem criança de 08 anos, tem senhora de 

78 anos, que é justamente para a história não acabar  que a gente vai pegando aquelas 

que participaram no começo da história, o coco  graças a Deus ainda tenho gente que 

brincou quando tinha 10 anos de idade, que hoje tem mais de 70 anos que ainda 

participa da dança do coco . 

Sergio Ariel Gonzalez: Quem foi a pessoa que formou o primeiro grupo? Quando? 

                                                           
19 Na transcrição desta entrevista se respeita o jeito da fala popular e as formas de articular o discurso 

do entrevistado. 
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Marinez Pereira do Nascimento: Olha tem aproximadamente mais de 60 anos, a 

primeira pessoa que formou o grupo como já tinha falado antes, foi um rapaz que veio 

de Alagoas, casou com a irmã da minha vó paterna e fez a história da dança do coco, ou 

seja ele criou essa cultura na nossa família, da dança do coco, não, ele veio pra uma 

romaria aqui, junto com o pai dele, visitar o padre Cícero, chegando em Juazeiro se 

apaixonou e ficou aqui em Juazeiro, não quis mais voltar para Alagoas, e aqui continuo 

morando, casou e formou sua família, morou no sitio Cipó, e faleceu também no Sitio 

Cipó , sim, casou pela segunda vez também, inclusive a viúva ainda é viva e ainda mora 

aqui em Juazeiro. 

Sergio Ariel Gonzalez: Essa tradição já existia em Alagoas, existia esse grupo de coco 

ou ele a criou aqui no Ceará? 

 Marinez Pereira do Nascimento: Não, eu não sei informar se ele teve essa 

criatividade por se próprio, ou se lá em Alagoas já existia, porque até onde eu sei na 

história hoje em Alagoas tem vários tipos de dança de coco, mas eu só sei que a que ele 

criou aqui na nossa família tem um passo diferente dos cocos de Alagoas que eu já tive 

oportunidade de conhecer.  

Sergio Ariel Gonzalez: Por que o atual grupo é só de mulheres? 

Marinez Pereira do Nascimento: Essa é a pergunta que não quer calar, pelo grupo ser 

só de mulher, é porque antes não podia participar criança, pela necessidade, porque 

criança não tinha força nas pernas pra pisar, pra aterrar o chão , então como ele fez a 

história da dança do coco entre os compadres e as comadres, então era homem e mulher, 

e a partir do momento que a da nossa foi passando de geração em geração, quando 

chegou a minha vez de eu assumir a responsabilidade do grupo , eu mudei pra ficar o 

grupo só de mulher pelo fato que os meus tios que até hoje alguns deles que comenta 

que nós por ser mulheres nós não tínhamos força nas pernas pra dançar o coco, mas eu 

quis mostrar pra ele e para o Brasil inteiro  que isso foi no passado, nessa época  se fazia 

o piso das casas com os pés, amassando o barro pra fazer o piso de sua própria casa, 

hoje nós não precisamos mais disso , hoje é  agricultura é a nossa história , e eu fiz isso 

pelo desafio só pra mostrar pra eles que nós também tínhamos e temos coragem de 

mostrar a dança do coco através só das mulheres. 

Sergio Ariel Gonzalez: Você não teve muito apoio da família para fazer este grupo de 

mulheres? 

Marinez Pereira do Nascimento:  Na verdade é alguns que ainda dar esse pitaco assim 

diferente, eles não concordam muito, mas isso pra mim não significa nada, o que 

significa são as pessoas lá fora que ver a nossa brincadeira, ver a nossa cultura, e nos 

apoia, e também por ser mulher não significa que homens não possam brincar, podem, 

se eu tiver fazendo apresentação, eu convido as pessoas que tiverem assistindo pra a 

participar conosco, mas pra entrar no grupo só se eu caso eu formar um grupo, outro 

grupo de coco que tem o homem e a mulher, mas por enquanto eu quero permanecer só 

com as mulher.  



123 
 

Sergio Ariel Gonzalez: mas se tivesse a oportunidade de criar um grupo de homens e 

mulheres, tem pensado nisso? 

Marinez Pereira do Nascimento: Eu penso nisso, penso, mas aí eu quero   formar um 

grupo mirim, mas as possibilidades não tá dando, porque a gente não tem apoio. 

Sergio Ariel Gonzalez: possibilidades de que tipo? 

Marinez Pereira do Nascimento: Então a gente tá trabalhando através dos amigos que 

nos ajuda, que nos procura, pra gente fazer a apresentação, que paga o cachê pra gente, 

e a gente tá tentando se erguer de forma, de uma forma natural, porque nós  não temos 

apoio da Secretaria de Cultura , não temos, a nossa secretária somos nós, a gente se 

reúne e a gente procura se ajudar da maneira que pode, mas eu penso no futuro formar 

um grupo mirim , eu penso se alguém se interessar numa oficina de coco eu estou 

disposta aqui pra ensinar e levar a história do coco a diante. 

Sergio Ariel Gonzalez: No primeiro grupo em que você participou era de homens e 

mulheres? 

Marinez Pereira do Nascimento: Na verdade quando eu vim dançar coco eu tinha 

mais de 18 anos porque eu não tinha oportunidade, meus tios eles não ensinavam, como 

eu falei antes, as crianças não tinham oportunidade, só podiam participar os adultos, 

principalmente as pessoas mais velhas, nós crianças não tínhamos oportunidades, mas 

eu nasci e me criei dentro da história do coco. 

Sergio Ariel Gonzalez: Você decorava as músicas do coco? 

Marinez Pereira do Nascimento: É porque na verdade a música do coco, eu sempre 

falo, porque a música do coco ela é uma música que não tem arranjo, porque o cantor 

quando vai fazer uma música ele tem que ter um arranjo, ele tem que fazer umas  certas, 

tem umas certas burocracias que na história do coco não existe, porque o coco em si ele 

é uma embolada , eu olho pra você e sei que seu nome é Sergio, de acordo com o que eu 

queira falar de você de bem ou de mal, eu vou falar  através do ganzá, que eu vou 

bagunçar no som do ganzá, eu já vou criar uma história ou seja uma melodia através do 

seu nome  pra te fazer uma homenagem ou então pra falar alguma coisa que não seja 

muito boa ao seu respeito, a história do coco é isso, ela não tem uma letra, não tem um 

arranjo, o que vem na minha mente na hora da minha apresentação eu vou colocar ali na 

dança do coco e todo mundo vai responder comigo. 

Sergio Ariel Gonzalez: As mulheres que dançam no coco, sobretudo as maiores, 

realizam um exercício muito forte, pois dançar coco requer de uma boa saúde. Você 

acha que dançar no grupo é uma coisa boas para elas? 

Marinez Pereira do Nascimento:  E bem verdade, você agora me fez uma pergunta 

que eu sempre falo muito pouco mas nessa oportunidade eu vou explicar melhor. 

Quando chegou a vez que minhas tias dizer que eu ia ficar a frente da história do coco, 

ou seja eu ia ser a líder como elas falam, a minha primeira preocupação com a saúde 



124 
 

delas lógico, eu procurei uma amiga minha , essa amiga minha tem um médico que é 

muito amigo dela e etc., resumindo, esse médico foi até a minha casa a qual eu fiz uma 

pequena apresentação pra que ele visse os passos como era feito, como era formado, a 

maneira que se dançava, e se ele aprovava , porque eu tinha medo de alguém ali passar 

mal, e de repente  eu ir fazer uma apresentação e alguém delas desmaiar, ele fez essa 

avaliação com cada uma delas, conversou direitinho, fez o trabalho dele como médico, e  

a gente fomos bem sucedida graças a Deus, ele viu que tava tudo bem, contanto que não 

exagerasse nos passo através da idade né, porque com 78 anos já é, já pesa um pouco 

né, e pra elas é muito difícil, se possível a gente poder fazer dois ensaio por mês seria 

muito bom pra elas, mas as condições não deixa a gente fazer isso, é um ensaio por mês 

e olhe lá como se diz. 

Sergio Ariel Gonzalez: Quais são seus anseios e aspirações com o trabalho do GCFD, 

como você vê o grupo no futuro? 

Marinez Pereira do Nascimento:  Olha, eu penso alto, eu faço igual ao passarinho eu 

voo alto , eu penso muito alto, eu penso assim pelo o fato do meu tio tinha esse grupo as 

pessoas que estavam junto com ele, trabalhando com ele não tiveram aquela 

preocupação de registrar, de deixar uma foto, uma filmagem, alguma coisa, pra que hoje 

nessa entrevista eu te mostrar alguma que ficou lá pra traz , eu tenho essa preocupação 

porque eu não quero que isso aconteça agora, porque eu quero que seja o contrário, pra 

quando eu partir dessa pra melhor eu quero que fique registrado a história do coco, em 

fotografia, em gravações, em apresentações, em cd, em dvd , ou seja, do jeito que os 

cantores tem o sucesso deles lá gravados pra mostrar ao mundo, eu também tenho muito 

anseio de fazer isso na história do coco, pra que as pessoas no amanhã conheçam e 

saibam o que é a dança do coco, porque muita gente quando se fala coco, o que é coco? 

O que isso, dança do coco que se fala? Eu não conheço, isso me dá uma tristeza muito 

grande, não pela pergunta que aquela pessoa me fez, mas pelo fato de alguém que 

trabalhou com meu tio, fez viagem com ele, fez apresentação, não tiveram essa 

preocupação de fazer esses registros, então é como se fosse, como se eu tivesse 

começando do zero, a única prova que eu tenho pra te falar que ele existiu, que ele fez 

essas apresentações são os mestres mais velhos que ainda graças a Deus estão vivos 

aqui em Juazeiro. 
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ANEXO 5 

                                                    Entrevista – Sitio Cipó20 

 

Entrevistado: Seu Sabino (65 anos). Morador do Sitio Cipó, Crato /Ceará. 07 de 

setembro de 2013 

Entrevistador: Sergio Ariel Gonzalez 

 

Marinez Pereira do Nascimento: Ele quer gravar o Senhor cantando. 

Sergio Ariel Gonzalez: Claro. 

Seu Sabino: Ah, eu não sei cantar não, aí eu dizia, a râ dizia, rapo cuia, rapo cuia, rapo 

cuia, aí o tio Dionísio o dizia assim, como é a dança do coco, eu perguntando a D. 

Maria a rapo cuia, dixe não, o coco é tibum, tibum, a gia canta na beira do brejo, a gia 

canta na beira do brejo, oh gia canta na beira do brejo, a gia canta na beira do brejo, aí 

eles fazia o repente, e a rã canta: rapo cuia, rapo cuia, rapo cuia, e o coco fazia tibrum, 

tibrum o sapo, o sapo faziam timbum, timbum, e a gia canta na beira do brejo, gia canta, 

aí elas respondia oh  gia canta  na abeira do brejo, a gia canta na beira do brejo, aí veio 

aquele outro coco  da palmeira, como você improvisou do Maranhão. 

Marinez Pereira do Nascimento: é foi que eu vivi, foi o que vivi lá no Maranhão. 

Seu Sabino: Que aí eu dizia o coco tem que ser, é 12 pareia, é 6 pareia, 6 home e 6 

mulher, é pra poder é ele firmar o coco e permanecer em 6, é três par, três palmeira, 

quer dizer três par, três home, três mulher, aí ele fez o coco, é três par, três parmeira, é 

três par, três parmeira, aí ele improvisava, as mulher respondia, os que dançava 

respondia e ele fica três par, três parmeira, três par, três para, aí você cantou esse coco, 

improvisou alguma coisas e encaixou tudo isso. Mas que o coco, o coco é uma tradição. 

Marinez Pereira do Nascimento: estou dizendo aqui Sergio, é uma questão da 

quantidade de gente pra dançar o coco, aí eu não sei o tamanho das casas se era grande, 

se era pequena. 

Seu Sabino: as casas elas sempre era assim sempre 03, 04 cômodos, as casas do campo 

da roça, sempre é três, quatro cômodos, a sala, o quarto e a cozinha, das pessoas mais 

pobre, a questão do avô dela, o irmão do avô dela, que era o cunhado  Sabino, morava 

ali naquela sala de aula, tinha a casa do finado Sabino que era irmão do avô dela, esses 

                                                           
20 Na transcrição desta entrevista se respeita o jeito da fala popular e as formas de articular o discurso 

do entrevistado. 
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aí já tinham umas casa maior, já era proprietário, e os morador eles tinha umas casa de 

três, quatro cômodos, não era mais do que isso, então quando; umas salas, formava uma 

salas e o coco pra aterrar a casa era dentro daquela sala, eles brincava o coco, porque 

também sempre o coco ele é 6 par, 06 mulher e seis homens, é 12 pessoas , que é uma 

equipe do coco, são 13, são o grupo do coco são 12 pessoas, 13 com o mestre, apilar por 

exemplo, primeiro ia pra sala por exemplo ou quarto, depois quando tava apilado vinha 

pra sala, os cômodos era apilado , aterrado, ficava praninho assim deles dançar o coco, 

eu era muito garoto na época, mas eu sempre ia,  

Sergio Ariel Gonzalez: dançava não? 

Seu Sabino: não, eu nunca dançava não, ela era que dançava, as moças da época, 

aquelas moças da idade dela tudo gostava de dançar coco, mas eu nunca me adabitei 

nisso não, eu ainda brinquei uma vez mais ela, nós foi para Caririaçú ai faltou um par, e 

eu tava na festa da vaquejada lá, do prefeito, e eu acupei o lugar, mas eu num sou, eu 

não danço coco, deixava sim, 

Sergio Ariel Gonzalez:  como assim, ninguém deixava? 

Seu Sabino: Não, nós nunca tivemos aqui essa. 

Sergio Ariel Gonzalez: esse ciúme 

Seu Sabino: Não, não, aqui as moças namoravam os rapaz, os rapaz num dançava coco, 

mas elas dançava, eles num se incomodava, e ela dançava quando tava no grupo, eu 

ficava aqui sozinho, ainda ela foi pra Paraíba, foi pra qui pra culá, e ela ia,  

Sergio Ariel Gonzalez: sem problema? 

Seu Sabino: sem pobrema. Eu as vezes eu ia deixar ela lá na rua quando chamava, ela 

mandava o recado , as vezes eu ia deixar ela lá e voltava pra casa, pra ficar cuidando da 

casa, a gente nunca teve isso, foi umas festas de muita tradição, que aqui era uma 

comunidade de muita gente, só da famílias, como o senhor tá vendo, casa do meu avó 

era aqui embaixo, subia, aí ia subindo, subindo, ali era casa do avô dela, na traseira da 

casa do mestre do coco, era o avô dela que morava la, na compadre Federa, esse era um 

dançador de coco, de primeira classe, tanto cantava muito, como dançava muito. 

Sergio Ariel Gonzalez; como era o nome dele? 

Seu Sabino: ele era o Felix, o avô dela, ele era um dançador de coco dos melhores 

daqui, Felix, Felix Afonso , faleceu faz uns  três, dois anos , então esse pessoal mais 

velho da época tudo era dançador de coco, tudo dançava muito, essas casa aqui, como 

acabei de falar, casa do meu avô era lá, aí vinha de aparo, segundo tinha a casa de um 

parente, cá em cima tinha 50 braça de terra do meu avô, 50 do,  ia distribuindo as terra, 

cada um morava naquela ara, e obrigava os outro, os outros fazia casa naquela terra e 

formou uma comunidade de muita gente, a casa ali naquele lombo, onde o Senhor teve 

lá, na casa do piso liso, era casa do lado, casa do outro, dobrava aculá, como o Senhor tá 
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vendo, de em amparo, a casa do irmão de mamãe. Então essas casas foram feita tudo 

casa de barro como chama, tudo com o coco, quando tinha tapage de casa, tinha o coco, 

era a tradição, num tinha esse negócio de festa de forro,  aqui se falava no coco, quando 

era uma tapage de casa, tinha que ter o coco, se não tivesse as moças ficava brigando, 

elas passava o dia carregando água na cabeça, se carregava água aqui era na cabeça, de 

longe, dois quilômetros daqui no açude e as moças fazia questão mais os rapazes, 

trabalhar carregando água pra de noite dançar o coco, se tapava uma casa grande de três, 

quatro cômodo num dia , eu era garotinho assim, e eu ficava sempre jogando bolo de 

barro, carregando mais os outros garotos, e os homens de idade, todo mundo 

trabalhando, e moça e rapaz carregando água . 

Sergio Ariel Gonzalez: carregando água para fazer a casa?  

Seu Sabino: era pra fazer o barro pra tapar 

Sergio Ariel Gonzalez: era o dia inteiro?  

Seu Sabino: era o dia todo, começa de manhã, ia até 4 horas, 5 horas, 

Sergio Ariel Gonzalez; e aí? 

Seu Sabino: Quando terminava era o coco, ninguém falava que tava cansado, não tinha 

essa história de cansado, depois jantava todo mundo, ai a gente mesmo aterrava, os 

rapaz aterrava, cavava e aterrava, aguava, quando jantava, todo mundo ia tomar banho, 

se trocar, aí o mestre do coco chegava porque ele trabalhava o dia todinho, era, ele 

trabalhava o dia todinho mais os  colega traçando barro, com enxada traçando barro, 

cinco, seis homem o dia todo cantando, cantando o coco, no barreiro de barro, eles 

começam uma média das  oito horas as vezes virava a noite, virava a noite toda. Noite 

de São João, aqui, como melhor dizendo, eu era um garoto dos nove, oito ano, nove 

ano, ouve um coco aqui atrás, na estrada que desce ali, um Senhor, eu lembro ainda do 

nome dele, eu era garoto muito novo, mas lembro do nome dele, que ouve um coco 

noite de São João aqui, Zé Mumbaça, o nome dele. 

Sergio Ariel Gonzalez: Como? 

Seu Sabino: Zé Mumbaça, a equipe né, ele juntava a equipe, 

Sergio Ariel Gonzalez: ele cobrava? 

Seu Sabino: não, vamo dançar um coco na casa de fulano de tal, então, o Senhor Zé 

Mumbaça, chamou, veio chamou seu Dionísio, eu vou aterrar a casa noite de São João, 

quero que o Senhor vá cantar um coco lá pra dançar, nós dançar a noite lá, noite de São 

João, então ele aterrou a casa, ainda hoje a casa tá em pé, juntou aqui a moçada ,as tias 

dela que era moça, e ela era mocinha novinha, juntou-se a turma, e foro lá pra Zé 

Mumbaça, esse daí sabe com é, a casa tá lá em pé no mesmo canto, meu amigo e 

começaro  cedo da noite, umas sete, oito horas da noite, uma foguerona acessa, um 

montão de lenha lá queimando, e o pau quebrou até o outro dia de manhã, quando sol 
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saiu no outro dia, foi que nós, eu passei a noite deitado num munturo, porque menino o 

Senhor já viu  como é,  quando dá o sono deita em qualquer lugar, e quando deu o sono 

eu deitei num munturo assim perto da fogueira , e quando dei fé o sol tava saindo, Seu 

Dionísio cantando o coco, o sol saiu, ficou alto, ele cantando o coco, o sol alto, aí seu 

Zé Mumbaça disse Seu Dionísio , vamo  meno tomar um café, que num é possive, nós 

começamos oito hora da noite mais ou meno, e até uma hora dessa, sem  tomar nem um 

café, aí ele dixe agora é hora do café, aí se juntaro ao redor da fogueira, aquela 

multidão, era muita gente, os que ia dançar, ia dançar, e os que não ia, ia assistir, porque 

achava bonito né, todo mundo gostava daquela brincadeira, e achava bonito, agora eu, 

eu não aprendi, eu ia assim, achava bonito a negrada brincar, mas não aprendi não, 

brincadeira que ainda brinquei muito foi reisado, reisado brinquei ainda muito,  reisado. 

Sergio Ariel Gonzalez: com sua esposa? 

Seu Sabino: não, o reisado era só de homem, o reisado que foi formado aqui, que ainda 

hoje o mestre tá vivo, meu mestre de reisado ainda é vivo,  

Sergio Ariel Gonzalez: qual é o nome: 

Seu Sabino: tá caducando, é Zé Matias, tá vivo, mas tá caducando, foi o meu mestre, 

brinquei mais ele muitos anos, depois ainda brinquei, eu era, trabalhava com figura, 

brincava com figura, depois ainda brinquei mais ele de reis, porque tem o mestre e os 

reis, brinquei de reis muito tempo, depois o pai dela foi embora para o Maranhão, eu 

também fiquei uns tempo no Maranhão, lá no Maranhão nós formemo outro reisado e 

brinquemo lá um bucado de tempo.  Ela morava bem pertinho, quando ela foi embora 

para o Maranhão, ela era uma garotinha assim pequena. 

Marinez Pereira do Nascimento: eu tinha dois anos, ia completar dois anos de idade. 

Seu Sabino: foro simbora para o Maranhão, ai eles ficaro uma temporada e eu tava lá 

era trabalhando, eu fiquei lá uns dois anos trabalhando mas a família tava aqui, a família 

que sabia cantar coco. 

Sergio Ariel Gonzalez: no Maranhão? sua família? 

Seu Sabino: sua família, minha família, na nossa família tem uma um lugar lá chamado 

centro do rock, é no município Barro do Corda. 

Sergio Ariel Gonzalez: ou seja que era uma família 

Seu Sabino: é da família, lá tem uma aldeia, tem assim uma aldeia de gente, que é 

quase como um povoado, só da família 

Sergio Ariel Gonzalez: tem um grupo de coco 

Seu Sabino: tem, lá não tem hoje porque a menina que cantava coco e o meu tio que 

cantava coco que era daqui morreu, aí a neta dele foi quem virou cantadeira 

Sergio Ariel Gonzalez; fala isso, por favor 
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Seu Sabino: Dionísio era novo quando ele veio aprender cantar coco já aprendeu com 

esse cidadão chamado Mané Baié, quando Dionísio começou cantar coco que eu não era 

nascido, mas antes já existia outros cantador de coco,  

Sergio Ariel Gonzalez; aqui? 

Seu Sabino: aqui, eles viero de Alagoas e se acamparo aqui 

Sergio Ariel Gonzalez: o mais velho era de Alagoas? 

Seu Sabino; o mais velho era de Alagoas, eu não conhecia, mas era um Senhor de Zé de 

Ana  

Sergio Ariel Gonzalez: Zé de Ana; mas era de Alagoas? 

Seu Sabino: esse pessoal era tudo de Alagoas, Manè Baie era Alagoiano, tio Dionísio. 

Esse Mané Baíé, eles vieram de Alagoas, mas era pessoal da família que é assim, 

quando ia um morar num canto os outro ia tudinho, nuca moravam só num canto, 

primeiro quando eles quando viero se acamparão onde eu nasci no sitio Pipiri, 

Caririaçú, é mais ou meno daqui uns 12 quilômetros, que nasci aqui no município 

Caririaçú, no sitio Pipirim eles se acamparo, esse Mané Baié.  

Esse Zé de Ana, eu num era nascido mas que a história vem por aí, que eu fiquei 

observando tudo. E aí Dionísio vem um rapaz jovem, depois daí eles foram se embora 

pro Massá, Massá é aqui municio de Exú, do outro lado da Serra do Araripe, eles saíram 

daí, o irmão dela, do avõ dela, finado Crispim, que eu não cheguei a conhecer, não tive 

o privilégio de conhecer, mas era um homem muito trabalhador, comprou uma 

propriedade no Massá  aí chamou, aí eles fora tudo simbora pra lá. Dionísio foi, tio 

Mané Baié foi, esse Zé de Ana pra lá ele morreu, era um grande cantador de coco e 

mestre de reisado, ela cantava coco e cantava reisado, ele brincava reisado, dizem que, 

Mané Baié aprendeu com ele, Dionísio aprendeu com ele,  e daí foram formando os 

grupos, que os outro que cantava, como ela (referindo-se à Marinez), ela canta, mas nem 

conheceu o bem mestre do coco, ela aprende porque tem a história, e as tia canta, as 

prima canta junto com ela que dançaram muito com Dionísio. Ela tem uma tia que 

dançou muito coco com Dionísio, então ela aprendeu, ela tem uma memória muito boa e 

sabe fazer as coisas.  

O coco ele vem de muito longe, é uma origem lagoana, isso é uma origem Alagoana, 

tudo que tem no Ceará vem do estado de Alagoas, do recanto do Pernambuco, daquele 

recanto do Pernambuco, ele não é nascido, que aqui eles vieram, aqui não era nada, 

Juazeiro não era nada, Juazeiro era o que, só tina a igreja, só tinha a Matriz e a casa do 

meu Padre Ciço, daí os romeiros foram trazendo as coisas de Alagoas pra aqui e se 

acampando mode meu Padre Ciço. Então, só tinha na época, eu era menino pequeno 

andando mas minha mãe. Quando meu pai morreu, eu perdi meu pai muito criança, e a 

gente ficando andando de pé, só tinha a casa do meu Padre Ciço, a igreja do Socorro, a 

praça Padre Cíço, não tinha outras coisas e a Matriz e, e o mercado, aquele mercado 
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público era umas barracas coberta de prasco, umas coisas feita de palha, eu era menino 

andando por ali, brincando, era só areia. 

Então daí Juazeiro foi crescendo, daí foi o pessoal vindo de Alagoas, criando reisado, 

criando aquele que chama guerreiro, e outras brincadeira, mas isso tudo é origem que 

vem de lá, porque o lagoano, o recanto do Pernambuco, que é vizinho a Alagoas, o 

pessoa lá são muito, eles gosta muito dessa tradição e de lá os mais velhos foram 

formando e os mais novos foram pegando e foram saindo pra cá e foram se estendendo.  

Quando o finado ti Zé de Ana morreu, eu num ,conta , o tio Mané Sabino contava que 

tio Zé de Ana morreu no Massá, pra culá, e ele como ele era um rapaz jovem, aí ele 

formou um reisado, ele brincador mais ele, aí ele formou um reisado, eu conheci, eu era 

menino, vendo esse tio meu Mané Sabino brincando reisado, foi daí que eu vim ver o 

que era um reisado, que eu não sabia, que eu era menino, aí ele brincou, enfeitou o 

reisado e brincou muito na chapada do Araripe, em Pernambuco, aqui pra baixo pro 

lado de Nova Olinda , pessoal convidava e ele ia.  

Daí nós viemo simbora pra qui, minha mãe nós morava aqui em cima, perto do 

município de Potengi, de lá viemo pra qui que ainda hoje tou morando, daqui foi que 

foro, foi que eu entrei no reisado, foi que eu vim saber o que era o reisado, mas que o 

reisado a origem, de todas essas brincadeiras, como banda cabaçal como chama, 

reisado, coco, isso tudo vem de lá, por que aqui, aqui era um como no deserto na época. 

Quando o avô dela (Marinez) comprou isso aqui, isso aqui só era mato, não tinha casa, 

foi o irmão dela do avô dela que comprou essa ara de terra, era uma mata, que eu cansei 

de ver o avô dela contando, tio Zé, era um homem muito conversador. As vezes eu me 

sentava no alpendre da casa que a casa dela era aqui atrás, onde tem um banheiro vei 

que eu fiz em cima, que eu fiz em cima do quarto que era dele, e as vezes eu vinha pra 

qui, eu toda vida fui um menino muito curioso pra gostar de ver os mais velhos 

conversar, eu me sentava ali no alpendre e ele metia, ele era conversador e ele metia a 

boca pra conversar, quando ele comprou isso aqui, foi o irmão dele, não foi ele, 

comprou e depois entregou para o tio Sabino, bisavô dela.  

O bisavô dela (da Marinez), ele entregou, o irmão entregou, pro bisavô dela, que o tio 

Sabino que morava ali naquela sala de aula, a casa é mesmo em cima, por que sala de 

aula quem fez foi eu, é em cima da casa dele, era uma casona grande de alpendre, ele 

disse olha  compadre Sabino você tome conta daquele terreno e  venda pra família, isso 

aqui era uma propriedade era uma légua de terra, 404 braça, daqui do rumo pro rumo lá, 

da beira do beira do riacho pra beira do riacho do Jenipapeiro, então ele entregou e dixe 

oh compadre Sabino, você retalhe pra família, que eu vou vender o terreno, ai eu mas 

quero vender só pra família, pros pros irmão, pros primo, pros cunhado, aí cada um foi 

comprando uma área, um comprava 50 braça, um comprava 25. Como tio Dionísio 

comprou 25, meu avô compro 50, tio Zé comprou cinquenta, tio Cesário que morava 

daquela casa pra lá comprou 50, e essa parte aqui do meio ficou do bisavô dela, que 

pega esse açude, aquela casa que tá vendo lá e vai mundo longe, é uma média de 600 

braças de frente com 404 ficou pra ele e o resto ele retalhou, pro pessoal da família 
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quem quis, quem podia compra 25 comprava, quem podia comprava 50 e o avô dela 

comprou 50 braça que aqui nos tamo morando, mas foi pelo o avô e era mata.  

Quando foi em15, que em 14 foi a guerra, em 15 ele casou, o avô dela casou em15, 

cansei de ver ele contando a história, assentado aqui, tinha um banco, o avô dela aí, da 

minha mulher, ele contava a história, olha meu filho em 14 foi a guerra e eu casei em 

15, na seca de15, que em 15 aqui não choveu, não deu nem uma chuva, foi seco, seco 

total, e ele casou no ano de 15, que meu sogro nasceu em 16, nasceu o mais velho, que 

tinha o mais velho que meu sogro,  meu sogro nasceu 16, e esse que era o mais velho o 

Zezeba nasceu em 16 e meu sogro nasceu em 17, e dai ele morreu aqui, ele comprou 

isso aqui veio praqui  no ano de 15, casou, veio morar aqui e morreu aí nessa casa, criou 

a família aqui, ainda hoje tem as netas dele, mas o terreno permanece, que ficou pros 

filhos pra família, a família retalhou, depois foram vendendo , que eu fiquei com essa 

ara aqui, meu sogro deu pra ela e eu comprei mais uma parte, então é aqui que a gente 

vive, e foi nesse ano de 15 que ele se mudou praqui, era mato, então o pessoal da 

família foi comprando, e foi se equipando, se assituando e depois tio Dionísio comprou 

um terreno e foi embora pra lá, morava pra lá, quando ele comprou o terreno morava pra 

lá,  ele era da família, agora Marinez eu não sei dizer assim a parentagem de  tio 

Dionísio, assim sobre a gente, porque ele casou com tia Ricarda, que a tia Ricarda é 

irmã da avó dela aí, ela quando casou... 

Marinez Pereira do Nascimento: mas tio Mané Baié não era irmão dela não? da 

família dos Crispim lá do Maranhão? 

Seu Sabino: tio Mané Baié é da família deles aí, do avô ela, da família , que chama da 

família Matias, essa família de tio Zé é Matias, ele chama Crispim porque o chefe que 

comprou isso aqui chamava Crispim que era irmão de tio Zé,irmão de tio Sabino,  irmão 

de tio João Matias, que é o pai do Luiz,  o finado Crispim, que chamam , que o povo 

tem negócio, não é a família Crispim é, mas Crispim não é a família , a família é 

Matias, tio Sabino Matias, tio Zeba Matias, tio João Matias, o Crispim Matias, então o 

Luiz que é pai da cantadeira de coco de lá, que a Vidinha, como você conheceu muito 

ela cantando coco, o nome dela é Vidinha, então o tio Mané Baié era avô dela, que é o 

pai da mãe dela.  

Marinez Pereira do Nascimento: é disso eu me lembro, até nessa parte aí eu me 

lembro, eu só não sabia da família Crispim 

Seu Sabino: é mas é tudo uma família só, agora, tudo é uma família, que se encaixou, 

foram se acampado, as vezes pessoas que não é nem da família, entra na família e vira 

família 

Marinez Pereira do Nascimento: ele é pai da finada Rosália, era, Mané Baié? 

Seu Sabino: era, agora tio Dionísio eu não sei bem dizer assim bem a família, ele 

casado com a irmã da tia Efigênia, da vó dela aí, eu não sei dizer , tio Dionísio eu num 

sei dizer se ele deixou algum irmão, porque diziam que tio Otaviano, o pai da Francisca 
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do Jó , dizia que era irmão de tio Dionísio, que era casado com a irmão do meu pai, esse 

tio Otaviano como chama, dizia que era irmão de tio Dionísio e parecia , todo mundo 

ficou, sabia que ele era irmão , tio Otaviano e uma irmão de tio Dionísio, que esposo da 

irmã do meu pai esse Otaviano, casado com a irmã do meu pai, e dizia que era irmão de 

tio Dionísio, mas eu sei bem que ele tinha esse irmão que era tio Otaviano e uma irmão 

que mora na serra no Quincumcá, era as duas pessoas mais chegada assim da família, 

outras pessoas, que era só nós mesmo, era tio Dioniso que todo mundo conhecia como 

tio Dionísio 

Sergio Ariel Gonzalez: seu Sabino, tio Dionísio brincava em algum grupo de reisado 

ou coco? 

Seu Sabino: não, não era só coco, era só coco, a origem dele, a brincadeira dele era só 

coco, ele nunca brincou reisado, eu nunca conheci ninguém dizendo nem, porque o pai 

dela brincava, chama de palhaço, agente chama de Mateus mas o povo conhece como 

palhaço, o pai dela, o avô dela era a pessoa falada todo reisado, aqui quando formava o 

reisado chamava o avô dela, pra ser o Mateus, o Mateus aqui quer dizer o palhaço, do 

reisado, que tem dois, os dois Mateus. O avô dela era uma pessoa especial pra isso, só 

teve ele aqui falado pra brincar, na brincadeira de reisado, era compadre Zé, que ele era 

meu compadre do coração, eu sou padrinho de uma filha dele. 
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ANEXO 6 

Entrevista  

Entrevistado: Paulo Ferreira Maciel, pesquisador do PRODER-UFCA, experto em 

agroecologia. 

Entrevistador: Sérgio Ariel Gonzalez 

Fragmento do relato realizado no dia 12 de fevereiro de 2014 UFCA, Juazeiro do Norte. 

Paulo Maciel: Sou engenheiro agrônomo, hoje nós estamos a 12 de fevereiro de 2014, 

estamos aqui na Universidade pra falar um pouco sobre a tecnologia das casas de taipa, 

bom, posso falar um pouco da memória que eu tenho em relação as casas de taipa, não 

só a memória, mas de ter habitado nessas casas de taipa, mas também no percurso, na 

caminhada da gente como profissional trabalhando, visitando esse sertão de todo estado, 

a gente vai vendo ainda alguns resquícios dessa tecnologia de construção de casas, ao 

meu ver, a gente tá perdendo uma tecnologia que é social, uma tecnologia que ela feita, 

é construída socialmente, ela é transmitida  geração a geração de uma maneira as vezes 

até lúdica, quando se reúne a família pra construir a casa, quando se reúne o grupo da 

comunidade pra fazer um mutirão pra construir a casa do vizinho do outro lado amigo, 

quer diz, isso envolve uma relação de vizinhança, fortalece, isso tem um aspecto 

interessante, de fortalecer as relações dentro da comunidade.  

Sergio Ariel Gonzalez: E o que é em si a tecnologia, casa de taipa, casa de barro 

também como outras pessoas chamam?  

Paulo Maciel: Essa construção, é uma construção essencialmente local, ela é feita com 

base em insumos locais, insumo pode se chamar matérias da localidade, resumidamente 

argila, o barro, não necessariamente argila, pode ser um barro mais argiloso ou uma 

areia com um pouco de argila misturado, enfim qualquer barro que exista na localidade. 

Ela é utilizável para construção da casa de taipa, além do barro a madeira, madeira 

também extraída localmente, a estrutura é de madeira e o barro entra como tapume para 

tapar o ambiente interno, separar o ambiente interno do externo, então o barro ele 

preenche os espaços que a estrutura deixa. 

Primeiramente as pessoas coletam a madeira necessária, começam pela estrutura de 

sustentação, depois essa estrutura de sustentação, em seguida vem a estrutura de teto 

coberta, onde começa-se coletando esse material, madeira, são as linhas, os caibros, as 

varas, os materiais que vão compor a estrutura, depois de tudo isso montado, aliás até 

antes de montar, eles fazem a marcação do terreno, mas eles juntam primeiro o material, 

o primeiro fato.  

O segundo momento é que isso na minha memória de vivência, de alguns desses 

momentos, também na conversação com as pessoas a gente vai vendo, o segundo 

momento é combinar que vai fazer a casa, é um momento interessante, onde as pessoas 

dizem olha,  vamos fazer uma casa de taipa aqui, uma casa aqui, aí começa a ser 
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divulgado entre as pessoas  que vai ser feita essa casa ali, naquele momento e tal vai ser 

feita uma casa, fulano vai fazer uma casa ali, ou vai casar e vai fazer a casa pra morar, 

ou então uma família que tá chegando e vai fazer uma casa, uma pessoa que ficou sem 

teto por algum motivo e vai fazer uma casa.  Isso cria toda uma mobilização ao nível da 

localidade onde as pessoas vivem e aí se juntam num dado momento para fazer uma 

casa.  

E esse momento inicialmente, ele é, depois do material junto, as vezes ele é junto de 

forma coletiva, o  alguém dar uma parte outro dar outro, o cara tem um terreno que tem 

uma árvore de maior porte, diz vai lá que dar pra fazer umas forquilhas, o outro dar 

umas linhas, outro diz a árvore dar uma linha, tira uma linha, linha pra suportar o teto, aí 

vem outros dar o que eles chamar de enchimento, são pedaços de madeira menores, que 

vão sendo colocados entre as vigas de sustentação, as varas para fazer o envaramento 

onde coloca o teto.  São todos os materiais que coletam juntamente de maneira 

comunitária, numa marca de um vizinho, nas proximidades onde vai ser feita a casa. 

Depois disso tem a marcação do terreno, onde as pessoas vão lá marcar o local, vão 

desenhar internamente como vai ser dividida a casa, e aí vem em seguida a fase de 

construção, onde a primeira coisa é erguer toda a estrutura. Somente depois de erguida a 

estrutura e coberta é que se vai proceder a taipa propriamente dita, com toda estrutura 

montada e coberta, aí quando se constrói essa parte, a casa fica construída. Fica visto 

mas sem isolamento de dentro pra fora, quem tá dentro ver quem tá fora. 

 Aí passam a fazer a taipa propriamente que é barro, barro amassado com água, as 

pessoas vão pisando, pisando, pisando e amassando o barro, esse barro pode ser um 

barro puro se ele tiver uma condição de não ser muito argiloso a ponto de quando 

colocar na parede não vier a rachar, então ele mistura. Se o barro é muito rachador como 

se diz, ele mistura com material vegetal, folha, palha, coisas assim, de maneira que o 

barro fica mais resistente, menos rachado, racha menos, forma menos frestas, menos 

aberturas. 

 Assim se constrói a casa dessa forma, de mutirão, de mutirão coletivo, envolve a 

família, envolve a vizinhança, quer dizer é interessante nesse aspecto, o fato de ser, 

além de ser uma tecnologia social, não há uma relação de pago, de pagamento pelo o 

que as pessoas vão fazer, é um ato solidário, é uma economia solidária digamos assim 

na construção da sua casa. Não existe nenhuma construtora envolvida, não existe um 

profissional da construção civil envolvido, normalmente quem faz a marcação é um 

mestre, uma pessoa mais antiga da comunidade, que sabe esquadrinhar o terreno, pra 

marcar os quartos, as salas, para dar o esquadro no terreno.  

Depois a própria construção   da casa se torna uma oficina de formação de novos 

taipeiros, as pessoas vão aprendendo fazer casas de taipa participando da construção de 

uma casa de taipa, isso é o que caracteriza bem uma tecnologia social, que não é uma 

coisa marcada pelo pagamento da mão de obra, pela execução de um serviço pago, essa 

é um aspecto bem marcante na tecnologia da casa de taipa.  
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Outro aspecto é a não dependência do insumo externo, ela é toda, já falei, ela é toda 

construída com matérias adquiridos localmente, outra coisa assim interessante, primeiro 

ela é uma tecnologia, é uma construção coletiva em comunidade, não mediante de um 

trabalho pago, depois ela se utiliza de matérias locais, e uma outra coisa que ela é 

embasada, e a terceira característica que é uma tecnologia apropriada as condições 

locais, ou seja, ela é feita com a sensibilidade do lugar onde  ela sendo erguida. Ela não 

é uma construção desenhada por um engenheiro, projetada por um engenheiro,  

desenhada por um arquiteto que está distante a quilômetros ou a milhares de 

quilômetros, e chega ali com a planta pra ser colocar ali e ali vai ser erguida a 

construção, ela é feita  conforme as condições locais , então quando se vai construir, pra 

que lado a casa vai  ficar a frente, quantos vãos vão  ter, quantos cômodos vão ter, como 

que água vai ser, pra que lado a água vai correr do telhado, se vai ser de dois teto ou de 

um teto, se vai ter , mas, se as paredes vai ser mais grossas ou menos, isso tudo quem 

vai dizer é o lugar, não há uma coisa pré-definida, ela é feita de uma maneira dinâmica, 

projetada ao nível do lugar. Na mesma ação ela é, a única coisa que se pensa, é vou 

fazer a casa de taipa, mas a casa de taipa vai ser projetada e feita simultaneamente.  

Esse é um aspecto interessante, porque sem mente , previamente, quer dizer eu fazer, 

preciso de uma casa de taipa, preciso de uma casa, taipa é o material que se usa, taipa é 

aquele material é o barro amassado, o barro misturado e amassado até chegar a uma 

textura adequada pra ser jogado na parede e ficar, isso é que a taipa, e aí existe a 

diferenciação, taipa e adobe, adobe é o bloco, são blocos de material, que pode ser o 

mesmo material o barro, misturado com outro material orgânico, com palha, com  

esterco de animais pra dar uma consistência, pra dar mais resistência, mas quem dar a 

resistência da casa de taipa é a estrutura dela, então a casa de taipa não cai, a taipa cai, 

mas a casa fica, se ela levar uma chuva muito forte ou uma inundação o barro cai, é 

levado pela água mas a casa fica de pé, então a casa de taipa não cai, isso é um negócio 

interessante. Ao mesmo tempo que ela parece uma construção vulnerável porque ela é 

muito simples, mas ela não é, é de alta resistência, as interpelas é, você ver uma casa de 

tijolos cair, as parentes cair em cima dos habitantes dentro quando vem uma 

tempestade, mas numa casa de taipa não acontece isso, jamais.  

Uma casa de taipa vai cair em cima dos habitantes, é uma tecnologia social que ela é 

construída com conhecimento social, não é transmitida pela universidade, não existe 

universidade que ensine fazer casa de taipa, infelizmente, pelo contrário se ensina a não 

fazer, e isso estimula e financia a substituição, substituição da casa de taipa por casa de 

tijolos, isso é o que tem sido feito ao longo dos anos. O argumento: sanitário, esse é o 

argumento, argumento que as casas de taipa permitem infestação de certos insetos que 

seriam patogênicos pra saúde de quem habita, tem fundamento? bom, tem, existe vários 

insetos vetores de doenças nas residências, mas os insetos vão lá em busca dos humanos 

que tem lá, do jeito que vão porque tem casa de taipa também podem ir pra uma casa de 

tijolo, vocês já viram, alguém já pensou quantas baratas tem dentro de uma casa, dentro 

de um apartamento?  e quanta doença a barata transmite ? ratos, muriçoca, pernilongos, 

mosquito da dengue, e não é casa de taipa, o problema que traz, que permite a 
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infestação do principal vetor que eles combatem que é o barbeiro, a doença mal de 

chagas que é transmitida pelo barbeiro, o barbeiro se aloja nas frestas da madeira da 

casa de taipa, digamos assim, uma manutenção resolveria o problema, uma tecnologia 

que viesse a diminuir essas frestas, se não se busca tecnologia para impermeabilizar 

solos, para impermeabilizar paredes, porque não se busca uma tecnologia para melhorar 

a estrutura da casa de taipa ? Para evitar esse problema, não se pensa nos outros 

benefícios da casa de taipa, mas se pensa no defeito que ela tem, sempre  foca no defeito 

que ela tem, não no que ela traz de benefício tentando dessa forma aproveitar os 

benefícios e corrigir os defeitos, quer dizer, aí a gente fica, origem mesmo ela é incerta 

da casa de taipa, é uma origem incerta, eu sei que essa tecnologia da casa de taipa foi 

utilizada, quando os colonos chegaram eles já se utilizaram dessa tecnologias, as casas 

antigas que eles contraíram, as primeiras casas aqui, foram casas de taipa. 
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ANEXO 7 

Documentos de “Tio Dionísio” (Manoel Luiz da Silva), fundador do Coco no Sitio 

Cipó. 

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 8  

Cópia do documento da casa de taipa do “Tio Dionísio” (Manoel Luiz da Silva), 

fundador do Coco no Sitio Cipó. 

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 9 

Cópia da certidão de casamento “Tio Dionísio” (Manoel Luiz da Silva), fundador 

do Coco no Sitio Cipó. 

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 10 

Cópia da lista de documentos necessários para que o GCFD possa adquiri o CNPJ.  

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 11  

Cópia do Release do GCFD para as atuações.  

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 12  

Cópia do Release do crachá da participação no IV Encontro Mestres do Mundo 

com o Projeto A Pancada do Ganzá.  

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 13  

Cópia do Programa  do  Projeto A Pancada do Ganzá no CCBNB em Sousa-PB.  

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 14 

Cópia do Parecer Técnico sobre o Projeto A Pancada do Ganzá do GCFD.  

Fonte: Arquivo GCFD 
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ANEXO 15 

Planilha para coleta de dados do GCFD 
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CONTEÚDO DVD – GRUPO DE COCO FREI DAMIÃO 

 

- GCFD 1-  Primeira apresentação do GCFD no evento II Educamus do Curso de 

Música da UFCA, convidado pelo projeto MAPEAMUS. 22 de novembro de 2011.  

-GCFD 2- Apresentação do GCFD na Mostra SESC em Juazeiro do Norte. 11 de 

novembro de 2013.  

- GCFD 3- Ensaio do GCFD na casa –sede do bairro João Cabral de Juazeiro do Norte. 

7 de dezembro de 2013.  

- GCFD 4- Apresentação do Grupo de Incelências “Cantares da Alma” num evento 

cultural no bairro São Francisco de Juazeiro do Norte. 30 de janeiro de 2014.  

- GCFD 5- Oficina ministrada pela mestra Marinez Pereira do Nascimento no Curso de 

Especialização Cultura Popular, Arte e Educação do Campo / Residência Agrária – 

UFCA. Centro de Expansão. Crato. 25 de julho de 2014.  

- GCFD 6-  Apresentação do GCFD durante o lançamento do livro Agrupamentos da 

Música Tradicional do Cariri cearense que foi realizado no Centro Cultural BNB de 

Juazeiro do Norte. 05 de junho de 2013.  

 

Produção, Gravação, Fotos e Pesquisa: Sergio Ariel González - 2014 

 


