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Não somos aqueles que lambem o resto de açúcar e 
suor do tacho. Somos a ponta da lança brilhando e 
jogando trincheira abaixo a escravidão da Zona da 

Mata, que insiste em calejar as mãos, envenanar os 
pulmões, rios e ribeirões. Somos o caldo da cana da 

cultura. 
(...) 

Chegue. Viva a chegança, a ciranda, o cavalo marinho, 
o maracatu rural. Chega! De maracutaia, trapaça e 

abraço falso. Chegue. Pegue o banco para ver o porta 
estandarte tem a arte, tem a arte.

Manifesto Canavial ou O Grito do Mateus danado
Afonso Oliveira 
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O movimento canavial tem sua gênese em 2004, com a
transformação do Sítio Chã de Camará, na cidade de
Aliança – PE, em Ponto de Cultura. Antes de se tornar um
Ponto de Cultura, a comunidade cuidava apenas de
organizar apresentações sazonais dos grupos: Maracatu
Estrela de Ouro, Cavalo Marinho Mestre Batista, Coco
Popular de Aliança e a Ciranda Rosas de Ouro. A partir da
inauguração, a comunidade passou a trabalhar os diversos
aspectos de sua cultura, educação, saúde, política cultural,
trabalho, habitação e sustentabilidade.

Foi ali que a intenção de um movimento que integrasse a
cultura da região ganhou corpo e vida. O local se
transformou, em poucos anos, num catalisador de ações
importantes e diversos projetos visando essa interação. No
encontro, na cultura que une e transforma.
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Ponto de Cultura Estrela de Ouro e o programa de 
educação e memória

 Biblioteca Comunitária Mestre Batista
 Espaços LER (Cauieiras, Tupaoca, Macujê e 

Upatininga)
 Escola Viva Comunitária Maria Sebastiana da Silva
 Cineclube Cinemata
 Oficinas de transmissão de saberes
 Acervo de memória e ações de museologia social
 14 premiações por suas ações de formação, educação 

e cidadania
 28 projetos de educação, com formação cidadã, 

comunitária e continuada
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Método Canavial de produção cultural 

comunitária

(pesquisa, projeto e produção, comunicação e 
educação)

 08 cursos em 05 municípios

 Mais de 70 jovens formados

 Mais de 30 projetos em rede

 Cerca de 10 organizações (empresas e 
associações)
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Quem usa os computadores, filma, costura, borda,
produz e recebe é a mesma comunidade que dança e
canta para si e para os outros. Para a comunidade.
Somos comunidades.

São 19 municípios, 11 Pontos de Cultura, 01 Pontão
de Cultura, mais de 100 grupos culturais e mestres,
01 Festival-escola, 02 Escolas Vivas comunitárias,
mais de 70 jovens formados pelo método canavial de
produção cultural coletivo e comunitário, mais de 30
projetos trabalhando em conjunto, conexão com
municípios do sertão, região metropolitana de PE e
mais de 05 estados brasileiros; uma rede em
movimento.




