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Introdução

Perceber a cidade como um grande texto que tece tantos outros milhões dentro de 
si  (Barros,  2007)  e  com isso  notar  a  infinitude  de  temas  e  histórias  a  serem lidas, 
contadas  e descobertas no contexto urbano. Esse é  o interesse do projeto Percursos 
Urbanos, que surge, em Fortaleza, como iniciativa da Organização Não-governamental 
Mediação de Saberes (ou Coletivo MESA) –  desde 2004, em parceria com o Centro 
Cultural  Banco  do  Nordeste  (CCBNB)  –  para  a  realização  de  roteiros  ou  passeios 
culturais dentro de um ônibus urbano comum. O projeto chega ao Cariri em 2011, em 
parceria com CCBNB e como projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, 
pelo Curso de Jornalismo, campus Cariri.

No compartilhamento de saberes populares, artísticos, filosóficos, científicos e/ou 
acadêmicos, a ideia de um percurso urbano está no interesse de um conjunto de pessoas 
nas discussões sobre a cidade. É no apresentar ao cidadão as várias facetas e histórias 
encobertas  ou  esquecidas  dentro  de  sua  cidade  que  o  projeto  oferece  a  todos  os 
participantes  o  (re)conhecimento,  o  re-vivenciamento  e  a  re-significação  do  espaço 
urbano que habitam. 

Paiva (2011) nos explica que a intenção do Coletivo MESA com o projeto é “a de 
modificar, mesmo que de maneira efêmera, [...] como os habitantes relacionam-se com 
seu ambiente de morada, propondo maneiras de repensar a condição atual à medida que 
intervém nas vivências instituídas” (PAIVA, 2011, p.  14). O Percursos Urbanos tem 
como marca a intervenção urbana quando reúne pessoas a fim de conhecer e perceber a 
cidade  não  só  sob  seus  aspectos  positivos,  mas  também  apontando  os negativos, 
trazendo reflexões críticas e problematizando o que não satisfaz aos moradores.

Cada percurso é um recorte cultural da cidade sob os pilares principais, memória, 
patrimônio, cidade e criação de situações. Os roteiros culturais que acontecem a cada 
dois sábados do mês seguem uma temática3 e, a partir desta, guiamos nossos olhares e 
os assuntos de debate na cidade. O mediador – quem detém maiores saberes do tema, 
sendo sempre um convidado diferente para cada edição – e o público – os passageiros, 

1  Autora do Trabalho. Graduanda do 4º semestre de Comunicação Social - Jornalismo, 
Universidade Federal do Ceará, Juazeiro do Norte, Ceará, e-mail: oi.soares@alu.ufc.br
2  Co-Autor do Trabalho. Mestre em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Juazeiro do 
Norte, Ceará, e-mail: tiagocoutinho@cariri.ufc.br
3 Na reunião de pauta, os membros da organização pensam e definem prováveis percursos. Os temas  

podem ser sugeridos por qualquer pessoa, dentro ou fora do projeto. As únicas condições são: alguém 
com amplos saberes sobre o tema que possa mediar o grupo e dois ou três lugares de parada para 
exemplificar e ampliar o assunto.
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aproximadamente  20  pessoas  de  várias  idades4 –  trocam  suas  impressões  sobre  a 
temática nos 210 minutos de percurso. As conversas se dão dentro do ônibus, com uma 
caixa de som e microfone aberto a todos, e nos locais escolhidos pelo mediador para 
explanação  do  assunto.  Já  aconteceram  26  edições  do  projeto  e  nessa  atividade 
educativa, percebe-se a infinitude de temáticas e as possibilidades de saberes, culturas e 
discussões existentes dentro do espaço urbano que habitamos.

Na sexta edição, com o título O Crato do João, pudemos sentir a cidade do Crato 
sob a perspectiva, vivência e memória de um de seus personagens principais, o artista 
João do Crato. Um dos pontos de conversa foi a da Praça da Sé como importante local 
de construção das ações e movimentações da contracultura no Cariri nos anos 1970. 
Este artigo pretende apresentar o Percursos Urbanos, em particular sua sexta edição, 
como  um trabalho  de  reflexão  sobre  a  construção  da  memória  coletiva  e  perceber 
vestígios da contracultura no Cariri a partir das histórias e estórias contadas por João. 

Como  visto  antes,  o  Percursos  Urbanos  utiliza-se  do  exercício  da  memória, 
usando-a  fora  do  museu.  Como  diz  Régis  Lopes  (2006)  na  introdução  de  Os 
monumentos  do  estado  do  Ceará:  referência  histórico-descritiva, o  museu  como 
instituição tem por caráter “preservar a memória”, mas muitas vezes não assume sua 
condição básica de um espaço de construção de memórias. As lembranças orais, por 
exemplo, nem sempre conseguem espaço nos museus. 

Na edição em questão, refletimos sobre a cidade cotidiana de João a partir de suas 
vivências, experiências e lembranças. Durante o trajeto, ouvimos como João adentrou 
no  universo  artístico  e  simpatizou  com  a  contracultura.  No  compartilhamento  de 
pensamentos, ele nos conta que a Praça da Sé foi como um laboratório onde encontrava 
amigos, músicos alternativos, intelectuais, mochileiros e viajantes do mundo que tinham 
o Crato dos anos 70 – a Chapada do Araripe – como referência.

Nos anos 70, o Crato vai se transformando pelos jovens da contracultura. Marques 
(2004) nos diz que a presença dos mochileiros na cidade e a difusão de bens culturais 
chegados com os filhos das camadas médias locais que estudavam nas capitais e as 
rádios ajudaram na visibilidade e inspiração dos jovens artistas com novas propostas de 
arte,  cultura  e  pensamento  social.  Marques  ainda,  ancorado em Pereira  (1986,  p.6), 
descreve  a  contracultura  como  um  protesto  diferente  dos  outros  movimentos 
organizados de contestação social. Ele conseguia se afirmar como um movimento de 
profundo caráter catalisador e questionador, sendo capaz de elevar para grandes setores 
da população um novo modo de vida e uma nova cultura, a marginal, a underground.

A praça,  nas lembranças de João,  não é só ponto de encontro dos jovens que 
ansiavam por novas políticas, música e poesia, também era marcada como ponto de 
venda  e  consumo  explícito  de  maconha,  o  que  deixava  a  sociedade  tradicional 
horrorizada. Por medo, as damas da sociedade não atravessavam a praça, mesmo com 
Igreja logo à frente. Montada de barracas dos hippies pós-Woodstock, efervescia com as 
diferentes  pessoas  se  cruzando,  discutindo  e  fazendo  cultura  revolucionária.  Sob 
comando da Igreja,  Sociedade de  Cultura Artística do Cariri  e  Instituto Cultural  do 

4 Em sua maioria jovens universitários.
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Carri, o que tínhamos era uma cultura fossilizada pela tradição da lapinha, do reisado, 
do clássico e  fechado a outros pensamentos.  Os jovens do Cariri,  desesperados por 
mudança e  visibilidade,  agora excitados  pelos movimentos  de revolução cultural  no 
mundo, mais do que inspirados, eles se identificaram. Dos acontecimentos organizados 
foram  11  festivais  da  canção,  jornais  e  revistas,  shows,  filmes,  salões  de  mostra 
artísticas locais ou não etc, como diz MEDEIROS apud MARQUES “a revolta tomou as 
guitarras e as praças” (2008, p.192).

Metodologia/Resultados

Como bolsista do projeto desde março de 2012, utilizei na construção deste artigo 
textos e estudos teóricos de temáticas que encontramos nas discussões do Percursos 
Urbanos ao  longo do ano,  tais  como estudo do cotidiano,  da memória  coletiva,  do 
patrimônio histórico material e imaterial, dos estudos de cidade, os situacionistas, da 
contracultura5 e oralidade no Cariri, além de dois trabalhos acadêmicos a respeito do 
Percursos Urbanos, uma monografia e uma dissertação. Percebo que tais leituras tenham 
como função

[...] abrir trilhas renovadoras, desimpedidas de cadeias sistêmicas e de 
explicações causais, criar possibilidades de articulação e inter-relação, 
recuperar  diferentes  verdades  e  sensações,  promover  a 
descentralização dos sujeitos históricos e a descoberta das “histórias 
de gente sem história”, procurando articular experiências e aspirações 
de agentes aos quais se negou lugar e voz dentro do discurso histórico 
convencional (MATOS, 2002, p.24).

Acreditando também na grande importância dos estudos sobre cidade e perceben-
do a ligação entre o pensamento situacionista e o projeto Percursos Urbanos, faço aqui 
um link entre eles. Situacionistas, como são conhecidos os membros da Internacional 
Situacionista (IS),  que constituía um grupo de artistas,  intelectuais e ativistas, como 
Guy-Ernest Debord, a fim de combater a “espetacularização” da cultura e da cidade, ou 
seja, a alienação dos cidadãos aos conflitos sociais ao criar uma atmosfera de “socieda-
de  feliz”  pelos  meios  de  comunicação.  E  para  combatê-la,  como visto  em Jacques 
(2003), pensavam na participação cidadã ativa no campo social e cultural, com ideias 
sobre a relação da arte e vida, arquitetura e urbanismo e, principalmente, na construção 
de situações cotidianas na cidade, não pensando somente em sua função prática, mas 
também a função psicológica da ambiência.

O  projeto  estudado  neste  artigo  traz  consigo  a  característica  de  também  de 
construir  e  provocar  situações,  criar  articulações  e  intervenções.  Um  exemplo  de 
situação criada no percurso “O Crato do João” é a trilha caminhada à beira da nascente 
do rio Batateira, o banho tomado no “tanque” e as frutas colhidas e comidas ali mesmo. 
Pela surpresa dos participantes, notamos que se não fosse pela situação ali construída, 

5  MARQUES, Roberto. Contracultura, tradição e oralidade: (re)inventando o sertão nordestino na 
década de de 70. São Paulo: Annablume, 2004.
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muitos deles, possivelmente, nunca teriam conhecido e interagido com a natureza ao pé 
da serra da forma como João e seus amigos faziam nos anos 70.

Com esse  exemplo,  percebemos  que  o  próprio  projeto  é  uma  intervenção  no 
espaço  público  se  utilizando  desde  sua  arquitetura6,  ambiente  urbano7 e  até  suas 
narrativas místicas das lendas8 caririenses, na busca de combater a “cidade espetacular”, 
buscando, como dito antes, mudar o relacionamento existente entre citadino e cidade, a 
fim de maior conhecimento, informação, discussão e encantamento com o seu lugar de 
morada – sendo assim, lutando para evitar a “quase completa ausência dessa paixão – 
proposta  e  vivida  pelos  situacionistas  –  na  vida  e  no  pensamento  urbanos 
contemporâneos” (JACQUES, 2003, p.13) 

Assim como participante ativa da organização dos roteiros culturais do Percursos 
Urbanos  Cariri,  também  participei  do  percurso  estudado,  dialoguei  e  entrevistei  o 
próprio João do Crato.

Considerações finais

O Percursos Urbanos, ao se aproveitar da memória de João do Crato, apresentou 
um Cariri  marginal,  da  contracultura,  aos  jovens  de  hoje  que  não  imaginavam ter 
acontecido movimentos baseados nos ideias do Woodstock, do paz e amor e rock ‘n’ roll 
nas terras dos índios kariris.

No coração da cidade,  os jovens de outrora gritavam que não aceitavam mais 
estarem apartados do mundo naquele momento. Faziam músicas e demonstravam seus 
anseios sociais, sua pretensão de quebrar a tradição e reinventar a cidade à sua forma. 

Naquele momento, no entanto, ser a ‘Cidade da Cultura’ se alinharia 
ao desejo de estar aberto a um mundo de amplas possibilidades de 
distribuição de signos, um mundo marcado pela idéia de ‘estar fora’ da 
cultura estabelecida. A Cidade da Cultura se faria marcada, portanto, 
pela vontade de contracultura (MARQUES, 2008, p. 196).

Pelos poucos registros escritos sobre esse episódio, o passeio foi o canal para que 
jovens conhecessem a experiência de outros jovens rebeldes nos anos 70 que tentavam 
desconstruir e reinventar uma tradição na cidade. O projeto propiciou aos participantes 
experimentar  um banho de bica,  no tanque,  um local  que  muitos  sequer  sabiam da 
existência.

6 À exemplo do percurso “Arte nas Igrejas”, de 26 de Maio de 2012, onde discutimos os traçados  
artísticos  nas  igrejas  caririenses  e  “percebemos  as  imagens  sacras  como acervos  abertos  de  um 
patrimônio histórico e cultural” (trecho retirado da divulgação do percurso na agenda do CCBNB).

7  Nos percursos “Desejos Insubmissos”, de 28 de Julho de 2012, fizemos intervenções artísticas com 
colagem de poemas, cartazes  e grafites  manifestando o descontentamento dos participantes sobre 
problemáticas sociais, tais como política institucional, agressão à mulher, violência etc.

8 Como visto no percurso urbano “Lendas e Mitos do Cariri”, do dia 31 de Março de 2012 com José  
Flávio. E o próprio “O Crato do João”, a saber, as histórias contadas por João sobre os míticos índios 
kariris na Chapada do Araripe.
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