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A presente proposta teve como objetivo descrever densamente as experiências e as vivências de 

jovens-pesquisadores nos assentamentos rurais3 localizados no município de Buriticupu, 

Maranhão, Brasil. O referido município é constituído de muitos lugares, pois o recente processo 

de colonização dessa localidade permitiu que pessoas de diferentes lugares do estado do 

Maranhão se instalassem na cidade. O trabalho etnográfico consistiu na experiência de 

visualização dos artefatos produzidos por essas pessoas que vieram de forma voluntária e outras 
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que por diferentes motivos foram deslocadas de um território e dessa forma assentadas. 

Entendendo os assentamentos como projetos de desenvolvimento onde ocorrem processos de 

desterritorialização4, a pesquisa aqui apresentada buscou analisar as percepções dos estudantes 

acerca de artefatos (cofo, meansaba, abano, quibano, tipiti) que contém “estilhaços de uma 

memória” (ALQUATTI E CAMPOS, 2015), de um lugar de origem. Uma herança cultural que pode 

ter sido perdida num processo de deslocamento. Esta investigação empírica foi realizada nos 

moldes de Cardoso de Oliveira (2000), no exercício de olhar, ouvir e escrever. Conforme relato de 

uma das alunas-pesquisadoras “essa experiência de poder conversar e compartilhar momentos 

com os moradores dos assentamentos, assume um valor imensurável. Pois é a partir disso que a 

pesquisa se desenvolve, os conhecimentos são ampliados e também existe uma construção 

pessoal enorme nesse processo todo. O contato com as pessoas, a forma como elas nos 

recepcionam, saber ouvir o que elas tem a nos dizer, faz com que criemos, de certa forma, um 

vínculo com elas. E isso enriquece não só a pesquisa mas também a nós, e é por isso que cada 

trabalho de campo ficou guardado em minha memória”. A partir da fala da estudante-

pesquisadora Kamila Feitoza, podemos compreender a importância da pesquisa de campo para 

estudantes que em seus primeiros contatos com o fazer etnográfico ficam encantados com 

OUTRAS paisagens, OUTROS aromas, OUTRAS experiências de vidas. As visitas aos 

assentamentos possibilitaram um papel de grande importância e significação para os estudantes. 

O fato de irem aos locais pesquisados e, por meio de diálogos, conhecerem como se deu cada 

processo de formação dos assentamentos, a experiência com artefatos que os moradores 

possuem, a existência ou não da produção desses artefatos e todos os motivos que fizeram com 

que tais práticas artesanais persistam apenas nas memórias dos assentados. Essa tríade 

relação, jovens-pesquisadores/assentados/artefatos, é o ponto de partida para falar de arte, 

acontecimentos e fazer etnográfico. 
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