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É com alegria que entregamos a nossos associados, parceiros ins�tucionais, 

simpa�zantes e colaboradores, o presente relatório que consolida, de forma 

resumida, nossa trajetória de mais de oito anos de atuação no Cariri cearense 

e em outros territórios.

Ele é, ao mesmo tempo, uma forma de prestarmos contas e apresentarmos a 

todos nossos fazeres no período entre 2011 e 2018, e um convite para seguir-

mos juntos nessa jornada cole�va rumo à construção de outro mundo: possí-

vel, necessário e urgente.

Desejamos que a leitura deste documento seja tão gra�ficante para você 

quanto foi para nós a sua feitura, cuidadosamente pensada para transformar 

um relatório de a�vidades em uma ferramenta capaz de comunicar com 

eficiência e gerar algum encantamento ao leitor. Esperamos, sinceramente, 

lograr sucesso nesse ousado propósito.

Comitê Gestor da EPUCA

Tenha, pois, uma ó�ma leitura e sinta-se es�mulado/es�mulada a seguir 

acompanhando nossos fazeres co�dianos através dos vários canais de comu-

nicação da EPUCA [site, redes sociais, e-mail, whatsapp], todos indicados ao 

final deste documento.

Um fraterno abraço.



SOBRE A EPUCA
As ações da EPUCA estarão sempre funda-

mentadas na promoção da sustentabilida-

de de territórios locais e na permanente 

atualização das formas de pensar, perce-

ber, valorar e agir humanas.

Também em 2019 deveremos impulsionar 

as a�vidades dos projetos Oitão de Cinema 

e Comunidades Cuidadoras.

A Escola de Polí�cas Públicas e Cidadania 

A�va - EPUCA, é uma organização da 

sociedade civil, sem fins econômicos, com 

sede e foro na cidade do Crato, Estado do 

Ceará.

A EPUCA se caracteriza como organização 

plural, autônoma e independente de 

qualquer ins�tuição par�dária, governa-

mental ou religiosa, podendo estabelecer 

parceria ou convênio com en�dades 

públicas ou privadas, nacionais ou estran-

geiras, e delas receber quaisquer �pos de 

doações que venham a atender as suas 

finalidades e não firam o seu caráter 

autônomo.

Desde 2011 realizamos a Semana Freiriana 

do Cariri, que em 2017 teve sua 5ª edição. 

Em 2013 teve início o projeto PontoDoc e 

em 2016 fizemos a primeira edição do Ciclo 

d e  E s t u d o s  s o b r e  P e n s a d o r x s 

Contemporânexs, cujas a�vidades serão 

retomadas em 2019.
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2011:
OS PRIMEIROS PASSOS

Tião Rocha, do Centro Popular de

Cultura e Desenvolvimento [MG],

durante roda de conversa com par�cipantes

da 1ª Semana Freiriana do Cariri.

O segundo semestre de 2010 foi dedicado à 

consolidação do processo de organização interna 

da EPUCA, especialmente com relação à definição 

de frentes de atuação, já brevemente sinalizadas 

no seu Estatuto Social, e à elaboração do Plano de 

Trabalho para 2011.

A primeira edição da Semana foi realizada no 

período de 12 a 18 de setembro de 2011, tendo 

como palcos das a�vidades a Universidade 

Regional do Cariri [Campus Pimenta] e o Teatro 

Municipal Salviano Arraes, ambos na cidade do 

Crato.

O evento teve como convidados para as rodas de 

conversa: a educadora e membro do Conselho do 

Ins�tuto Paulo Freire, Fá�ma Freire [filha de Paulo]; 

o professor do Programa de Pós-graduação em 

Educação Brasileira da Universidade Federal do 

Ceará, João Figueiredo; e o antropólogo e educador 

popular Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento [CPCD].

O encontro celebrou os 90 anos do 

nascimento do educador Paulo Freire 

e inaugurou uma nova agenda de 

diálogos sobre Educação no Cariri 

cearense.

O evento contou ainda com uma Mostra de Vídeos 

sobre a vida e a obra de Paulo Freire e com várias 

apresentações de grupos de tradição da cultura 

popular e shows musicais de grupos e ar�stas 

caririenses, reunidos no Fes�val de Saberes, 

Sabores, Sons e Cores da Gente, que integrou a 

agenda das sete noites da Semana em 2011.

Foi desse processo de planejamento que nasceu a 

ideia da Semana Freiriana do Cariri, inicialmente 

concebido como um evento de caráter regional, 

voltado à discussão de temas relacionados à 

Educação, tendo como inspiração a vida e a obra do 

educador pernambucano e cidadão do mundo 

Paulo Freire.

Foram realizadas, ainda, 6 Oficinas Pedagógicas, 

dirigidas a professores, estudantes de licenciatura, 

educadores populares e outras pessoas interes-

sadas nos temas de cada a�vidade de 

formação.

Foto | Ronaldo Xavier
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[ALGUNS NÚMEROS SOBRE A SFC 2011]

7 noites de a�vidades culturais

+ de 500 par�cipantes de vários lugares

3 rodas de conversa sobre Educação

+ de 100 horas de oficinas pedagógicas

Quase 4 horas de vídeos sobre a vida,

o pensamento e a obra de Paulo Freire

«Pra mim é uma emoção muito grande, uma alegria, 

ter par�cipado dessa primeira Semana Freiriana no 

Cariri. E isso me faz lembrar que meu pai sempre 

trazia que uma das coisas que mais ele gostava, era 

importante pra ele, era de ser pretexto pra realiza-

ção de boas coisas, de bons momentos e de bons 

encontros. Então pra mim é uma felicidade muito 

grande poder ver que ele mais uma vez foi um belo 

pretexto para que educadores �vessem uma 

semana reunidos, discu�ndo educação, refle�ndo 

sobre educação».

«No meu entendimento esse evento é uma 

marca histórica e um marco histórico na região do 

Cariri. Na verdade, pensar em promover um 

evento em torno da figura mí�ca, lendária, real, 

presente e viva da figura de Paulo Freire faz toda a 

diferença, porque a contribuição de Paulo Freire 

é extremamente atual».

João Figueiredo [CE]

Professor da Universidade Federal do Ceará

Fá�ma Freire Dowbor [SP]
Pedagoga e membro do Conselho

do Ins�tuto Paulo Freire

«Como discente, tenho a sensação de que o que 

temos já não serve. Mas, o que então? A I Semana 

Freiriana do Cariri parece-me um marco, o início 

de um novo movimento. Ver, ouvir e sen�r essas 

par�lhas fortalece-nos na busca».

Estudante

Vinícius Pinho [CE]

Foto | Ronaldo Xavier

[Blog oficial do evento]
semanafreiriana.wordpress.com
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2012:
A AFIRMAÇÃO DE UM SONHO

Francisca Pini, 

do Ins�tuto Paulo Freire [SP],

durante roda de conversa com par�cipantes

da 2ª Semana Freiriana do Cariri.

Ao lado de Francisca Pini, Emanuelle

Alves, mediadora da roda de conversa.

2012 foi também o ano em que a EPUCA deu início 

a alguns percursos forma�vos em temas relaciona-

dos a Polí�cas Públicas e Gestão Social. Nesse ano 

foram oferecidos cursos abertos à comunidade 

sobre Orçamento Público, 

Elaboração de Projetos 

Sociais e Culturais, 

Processo Legisla�vo e 

Gestão de Organizações 

Comunitárias.

O aprendizado de 2011 e as avaliações posi�vas da 

primeira edição, levaram o Comitê Gestor da 

EPUCA a propor a realização da 2ª Semana 

Freiriana do Cariri, em assembleia geral ordinária 

realizada no início de 2012.

A 2ª Semana Freiriana do Cariri aconteceu no 

período de 17 a 22 de setembro de 2012, no SESC 

de Juazeiro do Norte, tendo como mote dos 

d i á l o g o s  a  r e l a ç ã o  e n t r e  « E d u c a ç ã o  e 

Sustentabilidade». 

Além disso, uma Mostra de Trabalhos Cien�ficos e 

várias par�lhas de boas prá�cas e saberes em 

Educação e em Sustentabilidade compuseram a 

agenda dos seis dias/noites de evento.

Com a aprovação da proposta e da minuta de 

projeto execu�vo pelo conjunto dos associados, 

uma comissão organizadora, eleita na referida 

assembleia, deu início ao processo de ar�culação 

para o evento e mobilização de recursos financei-

ros e parcerias, enquanto outras agendas da EPUCA 

eram tocadas pelo Comitê Gestor e por grupos de 

trabalho específicos.

Mais uma vez a cultura popular tradicional e a 

música regional �veram espaço assegurado na 

programação da Semana, com destaque para a 

presença de povos e comunidades tradicionais, a 

exemplo dos povos de terreiro e das comunidades 

ciganas, tanto nas apresentações ar�s�cas, quanto 

nas rodas de conversa, confirmando a perspec�va 

plural e a visão alargada de educação trazidas pelo 

evento.

Foram convidados dessa segunda edição: o 

educador português José Pacheco, da Escola da 

Ponte; Francisca Pini, diretora pedagógica do 

Ins�tuto Paulo Freire; João Figueiredo, da 

Universidade Federal do Ceará; e a pernambucana 

Valéria Fagundes, personagem do documentário 

«Pro dia nascer feliz», do cineasta João Jardim,  

exibido durante a programação da SFC 2012.

Foto | Ronaldo Xavier
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«Penso que fizemos jus à herança freiriana. Existe 

uma função de denunciar e uma função de anunciar. 

E isso eu verifiquei neste encontro. [...] Então é isso. 

Minha gra�dão por poder ter par�cipado de algo 

que já intuia ou supunha que fosse uma inicia�va 

séria».

Cien�sta Social

Elizabete Fernandes dos Santos [CE]

«Um grande encontro de sonhos que se realizam 

em vivências repletas de afe�vidades, como 

seres que compar�lham seus grandes feitos em 

trabalhos de formiguinhas cheias de amor».

«Belíssimo trabalho. Estão todos de 

parabéns. Que con�nue assim pelos 

próximos anos. Obrigado EPUCA, pela 

ó�ma experiência. Levarei comigo pra 

vida profissional e pessoal também».

Alexsandro Cavalcante [CE]

2ª Semana Freiriana do Cariri

Estagiário voluntário na

«Eu entendo que a EPUCA cumpre um papel polí�co 

e histórico à medida que traz para debater questões 

que são fundamentais para a educação brasileira, 

coloca a educação popular na centralidade do 

debate e traz intelectuais, comunidade acadêmica, 

movimentos sociais populares para discu�r 

alterna�vas de construir uma educação emancipa-

dora. [...] A EPUCA tem um papel fundamental na 

divulgação e na reinvenção do legado de Freire».

Francisca Pini [SP]

Coordenadora Pedagógica do Ins�tuto Paulo Freire

José Pacheco [Portugal]
Educador e um dos fundadores

da Escola da Ponte

Foto | Ronaldo Xavier

6 DIAS/NOITES DE ATIVIDADES

MAIS DE 1.000 PARTICIPANTES

8 ESTADOS REPRESENTADOS

[Blog oficial do evento]
sfc2012.wordpress.com
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2013:
NASCE O PROJETO PONTODOC

Mestre Aldenir,

mestre de Reisado do Cariri.

Homenageado durante a

3ª Semana Freiriana do Cariri.

Foto | Constance Pinheiro

Ainda em 2013 foi realizada a 3ª Semana Freiriana 

do Cariri, entre os dias 14 e 21 de setembro, tendo 

como palco das a�vidades o SEST SENAT, localizado 

na cidade do Crato. O evento integrou a agenda de 

celebrações dos 50 anos da experiência de alfabe�-

zação de adultos vivida em Angicos [RN], no início 

dos anos de 1960, sob a coordenação [ou anima-

ção] de Paulo Freire.Em outubro de 2013 a EPUCA deu início as a�vida-

des do projeto PontoDoc, que tem por obje�vo 

levar a escolas, universidades, comunidades 

urbanas e rurais e outros espaços cole�vos do 

Cariri cearense, mediante demanda espontânea ou 

induzida, a exibição de documentários nacionais e 

estrangeiros que contribuam para ins�gar o 

diálogo e a reflexão crí�ca sobre questões do dia a 

dia e sobre aspectos da história da humanidade.

Para a terceira edição da Semana Freiriana do Cariri 

foram convidados para as rodas de conversa: 

Emiliano Liu, coordenador da área de educação 

popular do Ins�tuto Paulo Freire [SP]; e Maria 

Cláudia Canto Cabral, do Movimento Mães pela 

Igualdade [DF].

U m  d o s  m o m e nto s  m a i s 

bonitos da programação 

f o i  o  e n c o n t r o  d a 

garotada da Banda de 

Lata Criança Feliz, 

d o  P r o j e t o  d e 

A s s e n t a m e n t o 

Recreio [Quixera-

mobim/CE], com 

os integrantes da 

Banda Cabaçal dos 

I r m ã o s  A n i c e t o 

[Crato/CE].

A programação contou ainda com Conferências 

Lúdicas sobre Educação [dirigidas a crianças, 

adolescentes e jovens], Fes�val de Sabores, Sons e 

Cores da Gente e Mostra de Trabalhos Cien�ficos.

O PontoDoc teve início com a exibição do docu-

mentário «Manari: pra nunca mais esquecer», 

dirigido pela jornalista Valéria Fagundes, a mesma 

que par�cipou da Semana Freiriana do Cariri em 

2012 como personagem do documentário de João 

Jardim.

As par�lhas de boas prá�cas ficaram por conta da 

equipe do Projeto Ecomuseu de Maranguape [CE], 

do pessoal do Projeto Âncora [SP] e dos meninos e 

meninas da Banda de Lata Criança Feliz [CE].

Entre 2014 e 2016 o projeto integrou a Rede 

Paideia Cidade Educadora, programa de extensão 

da Universidade Federal do Cariri. O PontoDoc tem 

edições mensais e até dezembro de 2018 foram 

realizadas 45 sessões, com um público médio de 60 

pessoas por encontro. Após cada exibição é 

realizada um roda de conversa com os presentes, 

sempre que possível com a par�cipação do/da 

diretor/a do documentário ou de algum persona-

gem do mesmo.
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Felippe Valdevino [CE]

«O PontoDoc é um importante espaço de reflexão e 

debates sobre a história e o presente. A EPUCA tem 

me proporcionado ricas vivências ao lado de 

pessoas que me fazem renovar o sen�mento de que 

é preciso construir uma nova sociedade e uma 

educação, de fato, transformadora».

Professor

«Manari: pra nunca mais esquecer»

Valéria Fagundes [PE]

«O PontoDoc foi a  primeira grande porta que se 

abriu para que eu pudesse apresentar meu 

primeiro documentário. O debate acerca do filme 

foi rico e a troca de experiências foi algo que 

marcou minha vida pessoal e profissional».

Jornalista e diretora do documentário

«O projeto PontoDoc é uma excelente inicia�va 

da EPUCA. Com ele é possível interagir com as 

pessoas a par�r da exibição de documentários. 

Algo que parece simples, mas que ao mesmo 

tempo torna-se um espaço significa�vo para 

esclarecimento, reflexão e diálogo».

Pedagoga e Comunicadora Popular

Alaide Regia [CE]

Edição especial do PontoDoc na Comunidade Remanescente 
de Quilombo «Lagoa dos Crioulos», em Salitre [CE].

Foto | Vinícius Pinho

39 MESES DE PROJETO . 34 SESSÕES REALIZADAS

12 MUNICÍPIOS E MAIS 2 MIL PESSOAS ATENDIDAS

Foto | Joelmir Pinho
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«Mais uma vez o Ins�tuto Paulo Freire se faz 

representar numa edição da Semana Freiriana do 

Cariri. Pra nós é um grande prazer, uma grande 

honra e o reconhecimento de um evento de super 

importância. [...] É uma oportunidade para debater 

o legado e a experiência de Paulo Freire e discu�r 

isso é, em grande medida, um dos passos necessári-

os para a reinvenção do legado de Paulo Freire como 

um instrumento pedagógico de luta polí�ca, de luta 

transformadora por um projeto de Nação, de 

sociedade e de relações humanas».

«Falar da experiência de ter par�cipado da 

Semana Freiriana do Cariri é falar de afeto. 

Entender que através do afeto buscamos perce-

ber as relações, inclusive com a gente mesmo, 

como elo essencial da vida».

Socióloga

Áurea Barbosa [CE]

«A Semana Freiriana do Cariri é um evento de 

grande importância pois fomenta diálogos acerca 

da educação, como também sobre a necessidade 

de construção de uma sociedade mais crí�ca. 

Vida longa ao evento e à EPUCA».

Mabell Sales [CE]

Pedagoga

Emiliano Liu [SP]
Coordenador da área de Educação

Popular do Ins�tuto Paulo Freire

Foto | Constance Pinheiro

7 DIAS/NOITES DE ATIVIDADES

MAIS DE 800 PARTICIPANTES

3.133 ACESSOS AO BLOG DO EVENTO

[Blog oficial do evento]
sfc2013.wordpress.com

10



2014:
AMPLIAMOS NOSSA CAPILARIDADE

Começamos 2014 com nosso ingresso na Rede 

Paideia Cidade Educadora, programa de extensão 

da Universidade Federal do Cariri, que integra 

projetos da própria Universidade e de organizações 

da sociedade civil que dialogam com a perspec�va 

da cidade como espaço permanente de ensinagem 

e aprendizagem. As portas de entrada da EPUCA no 

Paideia foram a Semana Freiriana do Cariri e o 

PontoDoc.

Por deliberação da assembleia geral da EPUCA, no 

início de 2014, ficou definido que a Semana 

Freiriana do Cariri passaria a ser bienal, com a 

quarta edição do evento devendo acontecer 

somente em 2015. A decisão tomou por base, 

sobretudo, o crescimento do projeto e o surgimen-

to de novas demandas de atuação, o que nos levou 

a redimensionar nosso Plano de Trabalho anual 

para 2014.

Esse foi também o ano que marcou a atuação da 

EPUCA para além dos limites do Cariri cearense, 

com a realização de edições do projeto PontoDoc 

nos municípios de Iracema [CE], Saboeiro [CE] e 

Araripina [PE].

Dentro desse leque de novas demandas, durante 

todo o ano de 2014 a EPUCA contribuiu para o 

fortalecimento de várias outras organizações da 

sociedade civil, a exemplo da Associação dos 

Amigos e Pacientes Renais do Cariri [AAPREC]. Essa 

frente de atuação nos levou também a apoiar o 

processo de organização do Cole�vo de Músicos do 

Cariri [COMUCA], a par�r de um amplo processo de 

diálogos e construção cole�va que resultou na 

criação formal da en�dade em outubro de 2014.

Nesse mesmo ano intensificou-se a par�cipação da 

EPUCA nos diálogos nacionais de construção do 

novo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil [MROSC], inclusive com expressiva 

atuação no II Seminário Internacional do MROSC, 

realizado em maio daquele ano, em Brasília [DF]. 
Esse ano foi também marcado pela consolidação e 

fortalecimento do projeto PontoDoc e pela 

ampliação das ações de formação nas áreas de 

Polí�cas Públicas e Cidadania A�va, com a 

realização de vários cursos de curta duração para 

públicos diversos, especialmente estudantes e 

militantes de movimentos sociais populares.
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A 4ª Semana Freiriana do Cariri, realizada no 

período de 15 a 19 de setembro de 2015, no SEST 

SENAT [Crato]  e no SESC [Juazeiro do Norte], teve 

como convidados/as: a médica geriatra e pra�can-

te de cuidados palia�vos Ana Cláudia Quintana 

Arantes [SP];  a educadora e bailarina Ana Thomaz 

[SP]; o dançarino e coreógrafo Hugo Leonardo [BA]; 

a professora universitária e pesquisadora de 

metodologias não convencionais Valéria Giannella 

[Itália]; e a jornalista e zen budista monja Coen 

Sensei [SP].

Também integraram a agenda da 4ª Semana 

Freiriana do Cariri duas oficinas de trabalho 

corporal e o Fórum de Gestores de Educação do 

Cariri, que teve como convidados gestores de 

educação dos municípios do Território, represen-

tantes de organizações da sociedade civil com 

atuação na área de educação, pesquisadores e 

militantes interessados na temá�ca.

Essa foi a maior edição da Semana em 

número de par�cipantes e de unidades 

da federação representadas. Foram 

mais de 1.500 par�cipantes, vindos de 

estados como São Paulo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas e de 

mais de 20 municípios do Ceará.

A programação contou ainda com uma apresenta-

ção da Orquestra de Cordas da Universidade 

Federal do Cariri [CE] e foi encerrada com o espetá-

culo «Ledores no Breu», da Cia do Tijolo [SP].

Além da realização da quinta edição da Semana 

Freirana do Cariri, 2015 foi um ano especial para o 

projeto PontoDoc, que con�nuou em crescimento, 

se afirmando como uma inicia�va de baixo custo, 

fácil execução e excelentes resultados.

Foi também um ano marcado pelo início dos 

diálogos sobre novos projetos como o Oitão de 

Cinema, o Pensadorxs Contemporânexs e o 

Comunidades Cuidadoras.

Durante as celebrações dos cinco anos de fundação 

da Escola de Polí�cas Públicas e Cidadania A�va,  

no mês de julho, as palavras de Joelmir Pinho, 

então diretor geral da Escola, representavam o 

sen�mento de todos os presentes ao encontro. 

Segundo Joelmir, «a razão de ser da EPUCA é a 

crença de que outro mundo é possível. E mais que 

isso: ele é, também, necessário e urgente»

2015:
UM ANO PARA SER CELEBRADO

Monja Coen [SP], 

convidada da 4ª Semana Freiriana

do Cariri, ao lado de Socorro Souza,

uma das diretoras da EPUCA.

Foto | João Heriberto
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«A Semana Freiriana do Cariri é importante pra nos 

lembrarmos do legado que Paulo Freire deixou. Essa 

ideia de que nós precisamos renovar cada vez mais a 

educação, que não é apenas saber ler o ABC, mas 

podermos ler a realidade e fazer escolhas conscien-

tes. Quantas pessoas atualmente ainda são conduzi-

das pelos canais da mídia, sem nenhuma reflexão 

sobre a realidade ... É importante isso que a Semana 

faz, de trazer tantos olhares diferentes pra provocar 

uma reflexão mais profunda. Parabéns! ».

Norma Nonata de Aquino [MG]

Professora e pedagoga

«A 4ª Semana Freiriana do Cariri foi pra mim um 

semana de imersão num processo de reflexão sobre 

a vida e a existência humana, sobre nossa co-

responsabilidade com a formação do ser. Aprendi, 

na práxis, a importância do pensar e do agir. Serei 

eternamente grata á EPUCA pela oportunidade 

vivida».

«Costumo dizer que o grande obje�vo da Semana 

Freiriana do Cariri é gerar desconforto de forma 

amorosa. Pois creio que nessa edição consegui-

mos fazer isso com muito sucesso. Agora precisa-

mos seguir nessa jornada, contribuindo para um 

mundo melhor».

Social e coordenador da Semana

Professor universitário, Gestor

Joelmir Pinho [CE]

Monja Coen [SP]
Jornalista e monja zen budista

[Site oficial do evento]
portalepuca.wixsite.com/sfc2015

Foto | João Heriberto

Foto | João Heriberto
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A cada novo ano, um turbilhão de novas ideias e 

sonhos. Assim tem sido o clima das assembleias 

gerais da EPUCA que acontecem todo início de ano. 

O Estatuto Social da organização prevê a realização 

do encontro anual para avaliação e aprovação de 

relatórios do exercício anterior e discussão do 

plano de trabalho para o novo ano, até o final do 

primeiro trimestre de cada ano.

Para 2016, além da con�nuação do projeto 

PontoDoc, foram aprovados, internamente, dois 

novos projetos: o Oitão de Cinema e o Ciclo de 

Estudos sobre Pensadorxs Contemporânexs.

O obje�vo do Oitão de Cinema é levar a sé�ma arte 

para comunidades urbanas e rurais de pequenos 

municípios cearenses, com toda infraestrutura 

necessária para uma projeção de qualidade.

O nome é uma referência às paredes laterais das 

casas interioranas, igrejas e prédios públicos, 

quase sempre com pé-direito elevado, sendo 

opção privilegiada para a projeção ao ar livre, na 

frente da qual se organizam cadeiras para bons 

momentos de diversão e encantamento.

Já o Pensadorxs Contemporânexs se des�na ao 

estudo do pensamento contemporâneo de 

homens, mulheres e outras pessoas que não se 

enquadram nessa classificação binária de gênero, 

através de encontros mensais com duração 

máxima de três horas. O próprio grupo pactua o 

pensador e/ou a obra a ser estudada e a metodolo-

gia de estudo para cada etapa, que poderá durar de 

um a quatro encontros. Cada pessoa poderá 

par�cipar de todas as a�vidades do projeto ou 

apenas daquelas cujo pensador e/ou obra seja de 

seu interesse específico.

As ações do Pensadorxs foram iniciadas em junho 

de 2016, enquanto o Oitão de Cinema teve apenas 

três sessões experimentais, nas comunidades de 

Zabelê II e Lagoa dos Patos, em Nova Olinda, e 

Oi�s/Catolé, em Milagres, todas no Cariri cearense.

Outra importante decisão foi a formação de um 

Grupo de Trabalho [GT] para aprimoramento da 

concepção e elaboração da proposta metodológica 

do projeto Comunidades Cuidadoras, eleito a 

principal estratégia de contribuição da EPUCA para 

processos locais de construção comunidades 

sustentáveis.

Em setembro de 2016 a EPUCA 

real izou a  Semana S í lv io 

Tendler, uma intensa agenda 

de exibição de documentá-

rios do cineasta Sílvio 

Tendler, dentro da agenda 

do projeto PontoDoc.

O trabalho de apoio a outras organizações da 

sociedade civil teve prosseguimento em 2016, 

especialmente com a assessoria à Associação de 

Mães Escolhidas [AME], que reúne mães de 

crianças com microcefalia e outras deficiências 

neurológicas.

2016:
NOVOS PROJETOS. NOVOS DESAFIOS
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Entre o convidados do evento estavam o cien�sta 

polí�co e social equatoriano Carlos Jara, a quem 

coube contribuir com as reflexões sobre «O mito do 

des-envolvimento e a urgência de uma nova 

epistemologia, que envolve o despertar espiritu-

al», e a juíza de direito Fernanda Orsomarzo, que 

par�cipou de uma roda de conversa sobre 

«Desigualdade social e meritocracia».

Mais uma vez o SEST SENAT foi o palco principal das 

a�vidades da Semana Freiriana do Cariri que, em 

sua quinta edição, teve uma agenda marcada por 

ricas reflexões sobre questões como educação 

sistêmica, território e sustentabilidade, meritocra-

cia  e jus�ça social.

Outra conquista importante da #SFC2017 foi a 

criação do Fórum de Educação do Cariri, durante 

encontro realizado dentro da agenda da Semana, 

com a presença de representantes de várias 

ins�tuições públicas e organizações da sociedade 

civil caririense.

A agenda cultural da Semana em 2017 foi aberta 

com o espetáculo Sublime Torrão, do Grupo 

Ar�manha de Teatro [PE] e o show de encerramen-

to ficou por conta do grupo «Afilhados do 

Padrinho», projeto da Cia Carroça de Mamulengos 

[Brasil].

Além disso, a Semana contou com uma exposição 

fotográfica [Amores Perfeitos] que, a par�r do 

olhares de Maria Clara Lucena Adams [RS] e René 

Cabrales [RS], reúne 12 fotos que buscam ilustrar o 

amor sem rótulos ou preconceitos.

Em dezembro de 2017 o projeto PontoDoc comple-

tou 42 edições e superou a marca de 2.500 pessoas 

beneciciadas ao longo de quatro anos.

A programação do evento contou também com 

uma edição especial do projeto PontoDoc, que 

exibiu o documentário «Nunca me sonharam», 

dirigido por Cacau Rhoden. Após a exibição foi 

realizada uma roda de conversa entre presenças, 

contando com a par�cipação de Felipe Lima, um 

dos personagens do documentário.

2017:
SEMANA FREIRIANA TEM AGENDA INTERNACIONAL
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Outra importante parceria da EPUCA em 2018 se 

deu durante a Semana de Administração Pública 

[SAP2018], organizada por estudantes do Curso de 

Administração Pública da Universidade Federal do 

Cariri [UFCA].

O PontoDoc teve presença garan�da também no 3º 

Congresso de Tradições de Matrizes Africanas e 

Indígenas do Cariri, realizado no mês de julho, em 

Juazeiro do Norte. Além disso, o projeto chegou 

ainda m à comunidade rural de Chapada do Alegre, 

em Salitre.

Além da assessoria aos encontros trimestrais do 

Fórum, ao longo de 2018 foram realizadas três 

cursos básicos sobre Gestão de Organizações 

Comunitárias mediados/facilitados pela equipe da 

EPUCA, beneficiando 52 comunidades e 109 

dirigentes de organizações comunitárias dos dez 

municípios do Cariri Oeste.

Esse foi um ano marcado pelo fortalecimento de 

parcerias com organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais, com destaque para o trabalho 

de assessoria gratuita ao Fórum de Comunidades 

Rurais do Cariri Oeste.

Por fim, para celebrar o aniversário do educador 

Paulo Freire, em setembro a EPUCA realizou, em 

parceria com a Universidade Federal do Cariri 

[UFCA] e a ADUFC Sindicato, uma roda de conversa 

com o cien�sta polí�co e social equatoriano Carlos 

Jara. Na agenda do encontro, reflexões sobre 

mudança de consciência e sustentabilidade.

A EPUCA contribuiu com o evento através de duas 

a�vidades: uma edição especial do PontoDoc e um 

minicurso de «Introdução ao Sistema Único de 

Saúde [SUS]».

Criado em agosto de 2016, o Fórum reúne quase 

cem comunidades e obje�va «consolidar um 

espaço permanente de reflexão, ar�culação 

polí�ca e controle social das Polí�cas Públicas, com 

vistas ao planejamento e à implementação de 

ações de desenvolvimento sustentável das comuni-

dades rurais do Cariri Oeste, visando eliminar todas 

as formas de exclusão».

2018:
NOVAS PARCERIAS.
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Queremos aproveitar esse espaço pra registrar nossa gra�dão pelas parcerias ins�tucio-

nais que nos acompanharam nessa caminhada até aqui. Suas marcas estão impressas a 

seguir e já fazem parte desses oito anos de caminhada da EPUCA.

Agradecemos também pelas parcerias eventuais e a todos e todas que se 

somaram a nós na Campanha de Financiamento Cole�vo que mante-

mos, de forma permanente, no endereço benfeitoria.com/epuca.



/ascomepuca

/canalepuca

/ascomepuca

ascom.epuca@gmail.com

portalepuca.org

88 9 9953-0610

18

/ascomepuca



PORQUE OUTRO 

MUNDO É POSSÍVEL, 

NECESSÁRIO E URGENTE.

benfeitoria.com/epuca
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