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RESUMO

Participar social e politicamente da vida da cidade, do estado e do país ainda é um grande

desafio  democrático,  principalmente  quando  analisamos  historicamente  o  processo  de

constituição da democracia e o desenvolvimento brasileiro. Esta pesquisa pretendeu, portanto,

compreender os sentidos e significados atribuídos à ação de participação social e política pela

juventude no semiárido arneiroense, analisando sua relação com o desenvolvimento regional

sustentável.  A pesquisa é  de caráter  qualitativo e  quantitativo.  No aspecto qualitativo,  foi

desenvolvida junto a um grupo de jovens, com idades entre 15 e 23 anos, participantes de uma

organização não governamental na cidade de Arneiroz, no sertão cearense. Como técnica de

geração de dados,  foi  utilizada  a  metodologia  dos  Círculos  de Cultura,  a  partir  da teoria

freireana,  caracterizando  assim  uma  pesquisa-intervenção,  a  observação  participante  e  a

Análise de Discurso. No aspecto quantitativo, foi feito uso de um questionário inspirado na

escala de avaliação Likert com 61 jovens da cidade. Os jovens de Arneiroz demonstraram que

apesar do reconhecimento do papel político da participação na transformação da realidade,

eles não se sentem convidados,  e,  portanto,  sentem-se pouco interessados na efetiva ação

participativa.  A cidade  não  oferece  mecanismos  institucionais  de  participação,  e  nem  é

demandada por esses jovens a construir esses espaços. Reflexo de uma desatenção maior do

processo de governança, esses jovens também desconhecem as políticas públicas que lhes são

destinadas, retroalimentando, assim, o sentimento de não participação. Torna-se urgente, pois,

a construção de novas metodologias de participação que partam da desconstrução dessa forma

de fazer e viver a política que historicamente demarcou os atos participativos no semiárido, e

que  promovam e  alcancem uma participação comprometida  e  crítica,  mas acima de  tudo

desejada.

Palavras-chave: Juventude. Sertão. Desenvolvimento Sustentável. Participação.



ABSTRACT

To Participate in a social and political way in the life of the City, of the State and of the

Country, still is a huge democratic challenge, particularly when we look historically to the

process  of  constitution  of  democracy  and  development  at  Brazil.  This  research  tried,

therefore,  to  understand  the  meanings  attributed  to  the  action  of  social  and  political

participation by youth in semiarid of Arneiroz, analyzing its relation to sustainable regional

development.  The research has qualitative and quantitative methods. About the qualitative

aspect, it was developed with a group of youths, aged between 15 and 23 years, participants of

a  non-governmental  organization  in  the  city  of  Arneiroz,  at  Ceará's  backlands.  As  data

generation techniques, it was used the methodology of Culture Circles, from Freire's theory,

therefore characterizing an intervention-research, and participant observation. At quantitative

aspect, it was done using a questionnaire based at the Likert Rating Scale, with 61 young

people from the city. The youth of Arneiroz demonstrated that despite the recognition of the

role of political participation in the transformation of reality, they do not feel invited, and so

little interested in effective participatory action. The city offers no institutional mechanisms

for participation, nor is demanded for these young people to build these spaces. Reflecting a

greater inattention of the governance process, these youth also is unaware of public policies

targeted at  them, thereby feeding back a  desire  of not  participating.  Thus,  it  is  urgent  to

construct new methods of participation that begin by deconstructing this way to do and to

live,  that  historically  demarcated  social  and political  participation  in  the  semiarid  region,

promoting and reaching an engaged and critical participation, but most of all, really desired.

Keywords: Youth. Backlands. Sustainable Development. Participation.



LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

Figura 01 - Tirinha – Henfil ................................................................................................ 27

Figura 02 - Mapa do estado do Ceará com localização geográfica da cidade de Arneiroz 45

Figura 03 - Foto de uma rua da cidade ................................................................................ 46

Figura 04 - Foto da Igreja Matriz ........................................................................................ 47

Figura 05 - Fachada da Instituição com alguns membros ................................................... 47

Figura 06 - Apresentação do Reisado Mirim ...................................................................... 51

Gráfico 01 - Distribuição por faixa etária ........................................................................... 47

Gráfico 02 - Barra de Profundidade por Ano Escolar ......................................................... 80

Gráfico 03 - Gráfico de Idade ............................................................................................. 80



LISTA DE QUADROS

Quadro 01 - Distribuição de matrícula por ano escolar ...................................................... 55

Quadro 02 - Classificação dos participantes dos Círculos de Cultura ................................ 59

Quadro 03 - Relação Política - Subcategorias e frequência (n) em ordem decrescente ...... 80

Quadro 04 - Relação Participação - Subcategorias e frequência (n) ordem decrescente .... 81

Quadro 05 - Avaliação Média pelo Questionário inspirado na Escala Likert ..................... 83

Quadro 06 - Avaliação Média Comparada – Questão 3. “Você já fez parte de Grêmio,

Associação, Clube ou outra forma de coletividade?” ................................... 86



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARTE JUCÁ

DS

FUNCEME

IDH

IBGE

IPA

IPECE

ONU

PIB

PNPS

PROAC

PSOL

SIM

SINASC

SNPS

UNESCO

UNRIC

Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz

Desenvolvimento Regional Sustentável

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

Índice de Desenvolvimento Humano

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índice de Pressão Antrópica

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

Organização das Nações Unidas

Produto Interno Bruto

Política Nacional de Participação Social

Programa de Apoio ao Calouro

Partido Socialismo e Liberdade

Sistema de Informações sobre Mortalidade

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Sistema Nacional de Participação Social

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

Centro Regional de Informação das Nações Unidas



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...........................................................................................................  13
2 PRIMEIRAS PALAVRAS: “EU, CAÇADOR DE MIM” .......................................  19
3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DESTA PESQUISA: POR ONDE FOMOS .........  27
3.1 Juventude .....................................................................................................................  27
3.2 Participação Social e Participação Política .........................................................   32 
3.3 Sustentabilidade e Desenvolvimento  ....................................................................... 37
4 O CAMINHO ESCOLHIDO PARA ENCONTRAR A JUVENTUDE E PARA 

CONSTRUIR A PESQUISA COM ELA .................................................................. 42
4.1 Localização da pesquisa ..............................................................................................  45
4.2 O Arte Jucá ..................................................................................................................  48
4.3 O Estudo Qualitativo ..................................................................................................  50
4.3.1 Os Círculos de Cultura ...............................................................................................   53
4.4 O Estudo Quantitativo ................................................................................................  55
5 DAS PALAVRAS QUE ME FORAM DITAS, E DAS PALAVRAS QUE 

PRONUNCIEI .............................................................................................................  58
5.1 A juventude, participação e política no Sertão: Os Círculos de Cultura ...............  59
5.2 Observações quantitativas sobre os jovens de Arneiroz ..........................................  79
5.3 A Pesquisa-Intervenção para a Participação e a Sustentabilidade ....................... 87 

6 CONSIDERANDO, SEM JAMAIS FINALIZAR ................................................... 92
REFERÊNCIAS ..........................................................................................................  98
APÊNDICE A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido .................  109
APÊNDICE B - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................ 110
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO  …........................................ 111
APÊNDICE D – RESPOSTAS QUESTIONÁRIO Q4E Q5 ..................................... 114
ANEXO A – Paisagem de Interior – Jessier Quirino ................................................ 116
ANEXO B - Música: Não é Sério (Charlie Brown Jr) .............................................. 117
ANEXO C – IMAGENS …....................................................................................... 118



13

1 INTRODUÇÃO

A criação recente da Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema

Nacional de Participação Social (SNPS) através do Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014,

com o objetivo de institucionalizar formas de diálogo com a sociedade civil, tem apontado um

crescente interesse na participação pelo governo federal, principalmente após as vozes das

ruas  de  junho  de  2013,  que  quase  em  sua  maioria  pertenciam  às  diversas  condições  e

representações de juventude pelo país (MARICATO et al., 2013).

Essa política reconhece o uso da educação como caminho para o exercício da

cidadania  ativa  e  da  participação  social  e  política  como  direito  e  como  expressão  de

autonomia.  Embora essas proposições já  estivessem demarcadas na Constituição de 1988,

pretende-se garantir que,  como método de governo, seja possível integrar as instâncias da

democracia representativa, participativa e direta.

Contudo, como afirma Rolnik (2014, [s.p.]), 

sem mudanças na organização do nosso Estado e sistema político, a potência dos
processos participativos não se amplia – nem se reduz – com sua institucionalização.
Esse não é um tema simples. As transformações do sistema político que precisamos
são profundas e merecem ampla discussão, inclusive com a avaliação crítica dos
instrumentos de participação e controle social que já dispomos.

Com isso, entendo ser preciso que a discussão se inicie com a ampla observação

das relações históricas, na conjuntura técnica e ética, e que direcione um foco para as relações

de poder que se estabelecem nos instrumentos formais de participação social e política. E

mais, que parta de uma articulação e mobilização de todas as formas de criatividade e de

potenciais para ação, ainda que para isso se lide com as divergências de forma conflituosa.

Não posso pensar participação, ou, essencialmente, qualquer processo comunicativo em uma

aprendizagem, sem que haja estranhamento com o novo e com o diferente, como afirmava

Freire  (2005).  A participação,  como  espaço  de  múltiplas  vozes,  tem  por  centralidade  o

reconhecimento das diversidades e deve caminhar  na dialética conflito-mediação.  Sobre a

temática, diz Moroni (2006):

[...]  entendemos  que  sua  legitimidade  está  no  reconhecimento  da  democracia
participativa como arranjo institucional que amplia a democracia política e o espaço
público. Por sua vez, a legitimidade da democracia participativa fundamenta-se no
reconhecimento  do  direito  a  participação,  da  diversidade  dos  sujeitos  políticos
coletivos e da importância da construção do espaço público de conflito/negociação.

Diversas pesquisas foram realizadas ao longo dos últimos anos sobre juventude e
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participação. Algumas destacaram o envolvimento dos jovens com instrumentos diretos, como

o  Orçamento  Participativo,  relatando  experiências  bem-sucedidas  e  outras  que  não

encontraram eco na vivência desses sujeitos (ALBUQUERQUE, 2012; MENEZES; COSTA,

2012). Já Souza (2011) faz uma reflexão sobre o fomento às políticas públicas de juventude,

na interlocução entre poder público e sociedade civil, a partir do engajamento dos jovens.

Importa  citar,  ainda,  as  pesquisas  de  Donato  et  al.  (2012)  e  Silva,  Bacellar  e

Castro  (2012)  que  consideraram  as  resistências  culturais  dos  e  das  jovens  como  ações

participativas, e as de Melo (2012) e Sarmento, Tomás e Fernandes (2007) que dialogaram

sobre  a  participação,  a  partir  da  infância,  como construção de  um lugar  que  configura  a

compreensão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.

Essas  investigações  se  costuram na  compreensão  que  os  modos  participativos

formais  ou  informais  trazem  inúmeros  desafios  para  a  sua  execução.  Desde  uma  maior

inclusão  de  sujeitos  nos  processos,  seja  instigando  o  interesse  pela  participação,  seja

construindo metodologias acolhedoras, como também na legitimação desses espaços perante a

compreensão institucionalizada, e por vezes cristalizada, de democracia no Brasil.

Nesse azo,  ao falarmos do Sertão,  adensamos a  problematização.  O semiárido

cearense  ainda  é  um  espaço  pouco  privilegiado  quando  falamos  sobre  participação,

principalmente no que se refere a pouca abertura das gestões públicas para a sociedade civil,

que em alguns casos se reflete na inexistência da dimensão participativa. Em outro ponto, a

juventude,  que  historicamente  já  é  demarcada  pela  invisibilidade  no  sertão,  recebe  outra

marca, a do “abandono” das políticas públicas (WEISHEIMER, 2013), e vai se tornando mais

invisível ainda.

Chacon (2007) afirma que todo o sertão foi paulatinamente desprivilegiado por

parte do Estado na execução de políticas públicas, pois esse lócus era tratado somente a partir

do problema técnico da seca, excluindo o sujeito sertanejo do planejamento, implementação e

execução das políticas, ainda que este fosse sempre impactado direta ou indiretamente por

elas.

Além do já exposto, Chacon e Burzstyn (2011) discutem outro fator de análise

para pensarmos participação no sertão,  quando afirmam que diante de Estados/instituições

democraticamente frágeis, com traços paternalistas/patrimoniais, existe um “caminho fácil”

para  cooptar  a  população,  através  da garantia  de  direitos  básicos  e  proteção social  como

ferramentas clientelistas. Segundo estes, “há sempre o risco de reprodução das velhas práticas

de 'captura' de instrumentos de política pública em benefício de velhas (e às vezes novas)

elites” (CHACON; BURZSTYN, 2011, p. 43), o que dificultaria ainda mais os processos de
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autonomia dos jovens.

Ainda que as transferências condicionais de renda sejam esforços significativos

para redução de pobreza no Brasil, e que também têm contribuído, de alguma forma, para o

aumento  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  dos  municípios  mais  pobres,

melhorando a dinâmica das atividades comerciais, com a possibilidade de regularidade de

renda, concordo com os autores retrocitados, que ainda persistem as possibilidades e riscos da

utilização desvirtuada dos recursos, como “captura de instrumentos públicos por elites e/ou

mediadores locais”, justificada na “falta de consciência quanto aos direitos dos cidadãos”, e

que alimentam um “círculo vicioso da dependência frente a patrões políticos” (CHACON;

BURZSTYN, 2011, p. 57), e um consequente silêncio diante de determinadas situações de

(des)governo municipal.

Silva (2004) afirma que esse projeto de sociedade para os jovens do sertão é mais

complexo ainda, pois a “rurbanidade”, uma mistura de valores do campo e do urbano, em um

contexto de conflitos, ambiguidades e incertezas, faz com que o jovem viva a contradição ao

desejar estar fora desse espaço para ter uma vida melhor, traduzida em ganhos salariais mais

altos. Assim, cria-se um conflito com os laços de pertencimento com território de origem que

os conduzem à permanência, em um mundo, como propôs Peralva (1997), constantemente

atualizado, novo, e através de categorias de inteligibilidade que a própria juventude constrói.

Contudo, um ponto que é importante destacar nesta introdução e no decorrer de

toda  a  dissertação  é  que  o  conceito  de  rural  que  utilizo  adota  critérios  de  classificação

diferentes  daquele  utilizado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)1.

Assim o faço por compreender como Paulo (2013) que muitas cidades, ditas urbanas, não têm

em  si  uma  real  vivência  da  cultura  urbana  que  se  configura  através  de:  densidade

populacional, complexidade socioeconômica, disponibilidade ampla de bens de serviço, e pela

urbanização.

Diferencia, ainda, se considerarmos o Índice de Pressão Antrópica (IPA), que é

um medidor “do potencial de impacto e degradação, por meio do grau de estresse exercido

pela intervenção antrópica” (BRAGA  et al.,  2004, p. 18),  que contém três indicadores de

avaliação:  pressão urbana,  pressão industrial  e  pressão agropecuária,  o que afastaria  mais

ainda o rural que concebo do tradicionalmente interpretado.

1

   O IBGE (2010) define como urbano, todas as áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas
(sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. Já a situação rural abrange toda a área situada fora desses
limites. 
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A partir dos critérios expostos, Veiga (2006) afirma que deveríamos repensar o

lugar  da  ruralidade,  ou  ainda  o  “nascimento”  do  outra  ruralidade.  Ora,  se  70,4%  dos

municípios  brasileiros,  segundo  o  IBGE (2010),  têm até  20  mil  habitantes,  e  com baixa

complexidade econômica, e mais, onde as relações são de interconhecimento, de vizinhança,

de parentesco, sem negar, todavia, o  ethos urbano que administra a vida pública, o Brasil

deveria ser considerado muito mais rural do que atualmente é (WANDERLEY, 2001).

Paulo  (2013,  p.  328)  aponta  que  as  diferenças  existentes  entre  urbano e  rural

surgem, não na oposição, mas na “relação pautada muitas vezes na continuidade, mas também

nas  descontinuidades”,  seja  na  solidariedade  que  se  comunga  entre  as  pessoas,  seja  na

configuração do rural como um espaço de faltas e de dificuldades. Assim sendo, afirmo que os

jovens e as jovens que encontrei durante esta pesquisa existem como sujeitos sertanejos e

rurais.

Sobre o sertão dos Inhamuns pouco se discute,  ou pouco se produz, além dos

dados  geológicos,  demográficos  e  econômicos.  Giannella  (2011),  assim  como  Chacon,

Barreto  e  Nascimento  (2013)  apontam  que  a  interiorização  das  universidades  tem

possibilitado uma mudança dessa realidade no interior do estado do Ceará,  a exemplo do

Cariri  Cearense;  acredito  que  o  mesmo pode  acontecer  com a  região  dos  Inhamuns  que

começa a inquietar pesquisadores e pesquisadoras2. Contudo, nesse período de investigação,

procurei em artigos e periódicos acadêmicos, e poucos foram aqueles que, nos últimos anos,

apresentaram  considerações  sobre  territorialidade,  representações  sociais  e  a  forma  de

existência  das  pessoas  que  me  ajudassem a  pensar  o  desenvolvimento  desse  espaço  em

específico, pelo menos a partir de um paradigma dialógico, relacional e em um processo de

constante conscientização.

Diante  dessas  ausências,  as  categorias  juventude  e  participação  devem  estar

associadas  ao  aspecto  transformacional  dessa  realidade,  ou  seja,  através  delas  é  possível

pensar em desenvolvimento dessa região, tentando superar algumas das diversas dificuldades

que  a  execução  de  políticas  públicas  nesse  território  tem  apresentado.  E  mais,  com um

enfoque cultural, ambiental, além do econômico, em um ato de ação-reflexão, com espaços de

descoberta da própria voz e autonomia, enfim, em um caminho para um desenvolvimento

regional sustentável.

Dessa forma, partindo destas reflexões, uma inquietação se configura: Como a

juventude no sertão, aqui pensada como constituída de sujeitos de direitos, invisível para as

2 Em 2014 foi realizado o I Encontro Científico dos Inhamuns organizado pela Secretaria Municipal de Saúde
de Tauá e a Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade/Turma Tauá com o Tema
“Ciência e Prática Profissional: um diálogo necessário” (Fonte: http://ecinhamuns.blogspot.com.br/).
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políticas e gestões públicas em sua maioria, poderia ganhar, construir espaços de visibilidade

e reafirmação identitária a partir do viés da democracia participativa?

É nesse mote que esta pesquisa vai encontrando as razões de ter sido realizada.

Cabe  dizer  que  os  objetivos  iniciais  desta  pesquisa  sofreram,  assim  como  eu,  mudanças

significativas a partir da vivência do processo com os jovens de Arneiroz, desde a retirada de

aspectos autobiográficos na metodologia, até a inclusão de uma perspectiva quantitativa.

Assim,  assumi  como  objetivo  geral  compreender  os  sentidos  e  significados

atribuídos à ação de participação social e política pela juventude no semiárido arneiroense,

analisando sua relação com a sustentabilidade. Revisitando os objetivos específicos, assim os

defini:  compreender quais são os significados sobre juventude,  participação e política dos

jovens,  a  partir  da  fala  dos  participantes  presentes  nos  Círculos  de  Cultura;  analisar  um

contexto ampliado de compreensão da temática pelos jovens do município, a partir de dados

quantitativos;  analisar  os  momentos  de pesquisa-intervenção com os  jovens em relação à

sustentabilidade.

Sobre  esta  produção  escrita,  ela  está  definida  em  quatro  capítulos,  além  da

introdução e das considerações finais.  O primeiro capítulo,  ao qual  chamei de “Primeiras

Palavras” apresento um pouco sobre a minha trajetória pessoal e a justificativa deste projeto

de pesquisa que se consubstanciou em dissertação.

Já  no  segundo  capítulo,  apresentarei  mais  detalhadamente  a  teoria  que

fundamentou  meu  percurso  até  a  construção  deste  trabalho,  sendo  através  dele  possível

estruturar os capítulos seguintes. Nele apresento as compreensões sobre participação política e

social,  juventude e  outros  temas pertinentes  ao estudo.  Em suma,  é  um capítulo onde as

perspectivas teóricas são mais bem definidas como categorias de estudo.

O  terceiro  capítulo  dirá  da  metodologia  usada  nesta  pesquisa-intervenção,

descrevendo o caminho que percorri para encontrar e ser encontrado pela juventude durante a

pesquisa,  e  por  que  pensá-la  neste  modelo.  Importa  dizer  que  esta  pesquisa,  desde  sua

formulação  inicial  tinha  orientação  estritamente  qualitativa,  pois  acreditava  que  a

compreensão da temática pesquisada só encontraria nas respostas subjetivas a razão de ser.

Contudo,  no decorrer  da  investigação,  fui  percebendo que para  pisar  mais  fortemente  no

caminho que estava percorrendo, necessitaria de dados complementares, de informações que

me ajudassem a compreender a juventude e a relação desta com a participação de forma mais

abrangente do que aquele me passava. Dessa maneira, a pesquisa, apesar de todas as minhas

limitações de saber sobre o uso da perspectiva quantitativa, se configurou a partir de uma

complementaridade metodológica quali-quanti.
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O quarto capítulo versará sobre os dados coletados, portanto, nesse capítulo serão

apresentados o funcionamento, o planejamento coletivo e atividades do grupo qualitativo, a

partir dos quatro círculos de cultura com os jovens de uma instituição local conhecida como

Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz – Arte Jucá, como também o

processo  de  construção  da  ferramenta  quantitativa.  Além  disso,  serão  descritas  as

considerações obtidas a partir do meu debruçamento e análise,  de onde surgiram todas as

inquietações e esperanças que esta pesquisa proporcionou em mim, e espero que também nos

e nas jovens que dela fizeram parte.

Esta  dissertação  é  sobre  sujeitos  de  e  da  pesquisa,  em  percursos  teóricos  e

metodológicos, a partir de encontros mediatizados pela boniteza de um mundo que está se

fazendo, buscando ética e politicamente desvelar um pouco mais a realidade.
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2 PRIMEIRAS PALAVRAS: “EU, CAÇADOR DE MIM”

“Nada a temer
Senão o correr da luta
Nada a fazer
Senão esquecer o medo
Abrir o peito à força
Numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim.” 

(Caçador de Mim, Milton Nascimento)

Neste primeiro  capítulo, a exemplo de Paulo Freire, em Cartas à Cristina, Cartas

à Guiné-Bissau,  e outros escritos, gostaria de reforçar minha presença como pesquisador e

deixar  explícita  minha visão de mundo, de ser  humano,  e do meu exercício da pesquisa.

Assim o faço, porque entendo que o reconhecimento das ideologias às quais estou submetido

é o primeiro passo para ser o mais translúcido possível para os leitores, mas também é o meu

exercício de reflexão sobre as minhas implicações e comprometimentos teóricos e políticos. O

mesmo autor afirmava: “Quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões

de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso,

do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996, p.

39).

Essa proposta surgiu inicialmente a partir  do meu contato com a proposta dos

ateliês autobiográficos (DELORY-MOMBERGER, 2006; OLINDA, 2009). Essa metodologia

tem por  pressuposto  a  centralidade  na  (re)composição  da  própria  história,  não tanto  pela

reconstrução dela mesma, mas pelo sentimento de tessitura feita pelo sujeito, como caminho

para se revelar possibilidades de futuro, e prospectivamente reescrevê-lo. Essa perspectiva

metodológica seria aplicada inicialmente nesta dissertação, mas por dificuldades no campo e a

reconfiguração dos objetivos, ela se tornou impossível de ser utilizada com os jovens. Mas,

considerando  a  forma  como  fui  afetado  por  ela,  foi  importante  para  mim  possibilitá-la

minimamente, como o sul que me orienta como pesquisador.

Inicio a minha tessitura, com a minha infância em uma cidade no sertão cearense

com pouco mais de 7 mil habitantes, Arneiroz, lócus geográfico desta pesquisa, e onde os

residentes  conhecem  uns  aos  outros  pelos  nomes,  e  principalmente  pelas  referências  de

ancestralidade (filhos de Fulano, netos de Cicrano etc.). Esse sertão que apresento é um pouco

dos vários sertões existentes no Brasil: o sertão paradoxal de Euclides da Cunha; o mágico de

Guimarães Rosa; o sofrido, mas plural, de José Lins do Rego; o penoso de Rachel de Queiroz;
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o  idealizado,  e  algumas  vezes  político3 de  Patativa  do  Assaré;  ou  ainda  o  sertão  das

resistências  de  Graciliano  Ramos.  Todos  eles  se  misturam e  criam espaços  para  as  mais

abrangentes formas de existir, dotando os homens e mulheres que ali vivem em sujeitos em

movimento e capazes de reinvenção de si mesmos (VIEIRA, 2000). Contudo, importa frisar

que  esse  sertão  também  é  demarcado  pelas  forças  institucionais,  e  vai  resistindo,  se

conformando  ou  se  contorcendo  algumas  vezes,  segundo  as  políticas  públicas  a  ele

destinadas.

Bosi (2003, p. 66) diz que durante a pesquisa “a memória deixa de ter um caráter

de  restauração e  passa  a  ser  memória  geradora do  futuro”  e,  assim,  acredito  que  esse

processo  tenha  contribuído  de  forma  substancial  com  a  proposta  do  mestrado:  a  minha

lembrança do sertão que, com sua forma de perceber o tempo, estava e está entranhado em

mim, pedia um retorno afetivo e epistemológico para compreender melhor e transformar esse

espaço de existência que tanto compartilhei e ainda compartilho. Dizia Riobaldo: “Sertão é

isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é

quando menos se espera” (ROSA, 2001, p. 402).

Sou o terceiro e último filho de uma professora e um médico. Minha mãe, filha de

agricultores,  sendo minha avó também uma professora por prática.  Meu pai,  filho de um

fazendeiro e político e de uma “moça estudada na capital”. Duas realidades distintas, mas que

apresentam um grande ponto em comum: a força e a coragem assumem a face e o devir

feminino. Forjei-me a partir de um sertão “de mulheres”, fortemente marcado pela dureza dos

desafios da vida, e ao mesmo tempo pela ternura que se aprende através da resistência, sendo

esse o caminho por onde inicia minha tessitura de vida.

Com  pouco  mais  de  6  anos,  meus  pais  acreditando  que  era  na  capital  onde

encontraria  melhores  condições  de  educação,  enviaram-me  para  lá  com  o  intuito  de  ser

formalmente educado e, consequentemente, fui metropolizado em um grande centro urbano,

onde o crescimento e a vida correm velozes por cima do asfalto. Foi o primeiro desafio para

um garoto acostumado com outra percepção do tempo que não era tão regida pelo relógio.

Tendo sido meu pai candidato e eleito a cargos públicos, a questão política sempre

atravessou minha vida.  Ainda criança,  recordo-me de estar nas reuniões de planejamento,

muitas vezes enfadonhas, das visitas aos equipamentos públicos, do contato com a população,

e toda sorte de encontros que a ocupação dessa função exigia do meu pai.

3 Patativa  envolveu-se  diversas  vezes  com a  política  institucional  no  estado  do  Ceará  e  no  Brasil,  tendo
inclusive apoiado a candidatura  ao governo  do estado de  Tasso Jereissati,  como também participou das
“Diretas Já”. Publicou diversos textos onde clamava por justiça social, como se vê em “Nordestino Sim,
Nordestinado, Não” (FEITOSA, 2003).
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Assim,  aprender  como  se  dava  o  funcionamento  da  sociedade  por  meio  dos

contatos, de uma gestão pública me fez ver com maior criticidade os processos sociais. E em

decorrência da vida interiorana, próxima de todos e todas, aprendi a rechaçar radicalmente

determinadas  práticas  opressivas  e  reducionistas  que  produziam sofrimento  naqueles  que

eram subjugados pelo poder (MARTIN-BARÓ, 1996), e com quem convivi.

Anos depois, quando conhecesse a Psicologia Política, entenderia esse movimento

mais criticamente, reconhecendo que esse contato me fez acreditar na mudança, pois como

afirma Montero (2009, p. 211) é necessário: “ser essa voz que insiste em mostrar à sociedade

seus múltiplos rostos, indicando que não é uniforme, nem estável, nem quieta, nem perfeita;

que dentro dela existem forças que debatem entre si”4.

Na adolescência, já na capital, aproximei-me da doutrina espírita, e participei da

Mocidade Espírita Paulo e Estevão. Ressalto essa passagem como o momento onde entendi o

meu papel a partir de um coletivo, ou seja, a noção de que a minha identidade individual era

atravessada pela ação da consciência e do coletivo, e que nela residiam as contradições, as

multiplicidades  e  a  variedade  de  caminhos  que  poderia  seguir, ou  de  quais  lutas  deveria

encampar, ou seja, a forma de participar da substância humana  que se realiza como própria

história  e  como sociedade,  nunca  como sujeito  isolado (CIAMPA, 2006/1994).  Foi  nessa

organização juvenil que comecei a participar de grupos de teatro, de escrita, todos envolvidos

pelo  aspecto  mais  libertador  do  espiritismo  que  reafirmava  nossa  condição  eterna  de

aprendizagem, a nossa vocação para a evolução em uma espécie de “missão” com o próximo.

Vocação essa, que anos depois, ao entrar em contato com Paulo Freire e as obras do autor5,

compreenderia como sendo ontológica e fruto de uma ação material e histórica, e que estaria

presente nos jovens que encontraria como pesquisador.

Em junho de 2003, aos 18 anos, passando pelo vestibular, tão temido à época,

escolhi a Psicologia como identidade profissional. A escolha foi feita como resultado de um

processo de reflexão sobre o futuro de um mundo que gostaria de construir, a partir do meu

passado  e  do  meu  presente.  Nessa  perspectiva,  a  história  deve  ser  um dos  caminhos  de

interpretação da experiência humana, em todas as dimensões de temporalidade (BOSI, 2003).

Foi então na universidade que afirmei que o psicólogo que eu viria  a ser não

estaria dissociado jamais da criança e do jovem criado entre o “interior” e a cidade grande, e

que, portanto, deveria emergir e retornar. E foi nesse espaço também que pude alicerçar essa
4 Tradução  livre  minha.  Original:  “esa  voz  que  insiste  en  mostrar  a  la  sociedad  sus  múltiples  rostros,

señalándole que no es uniforme, ni estable, ni quieta, ni perfecta; que dentro de ella hay fuerzas que se
debaten”.

5 Corpo Consciente, Ser Mais, Humanização, são formas como Freire, em toda sua obra, vai adjetivando os
homens e mulheres nessa vocação. Essa terminologia vai ser detalhada mais à frente.
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afirmação na teoria política e pedagógica da educação popular, conscientizadora e libertadora.

Demarco essa afirmação em dois momentos da minha história. O primeiro foi quando ainda

nos primeiros semestres, disputei a chapa do Centro Acadêmico de Psicologia,  tendo sido

eleito e ocupado o cargo de secretário de assuntos estudantis. Nesse período, na tentativa de

construir  uma  política  estudantil  para  a  Psicologia  na  universidade,  prezamos  pela

descentralização  representativa,  ampliamos  as  reuniões  de  diretoria  e  insistimos  no  papel

ativo junto à coordenação. O mais velho entre todos nós tinha 24 anos, éramos jovens fazendo

política institucional.

O segundo momento que compartilho diz  respeito  a quando uma professora e

alguns  estudantes  de  Psicologia,  dentre  os  quais  me  encontro,  tentamos  fundar  em  uma

universidade  particular  do  Ceará  um Laboratório  de  Psicologia  Social,  que  teve  enorme

aceitação  entre  a  comunidade  discente,  mas  que,  infelizmente,  não  foi  efetivada  com  o

engajamento necessário para a construção desse espaço.

Contudo, uma das atividades desse laboratório manteve-se, muito pelo desejo da

orientadora  e  de alguns poucos educandos que permaneceram. Era  um grupo de estudos.

Participei durante alguns anos do “Grupo Esperançar – Dialogando com Paulo Freire”, que

estudava, mas também experimentava na pele a forma como o autor acreditava e propunha

que a prática educativa deveria ser. Das reflexões que o grupo produziu e das intervenções

decorrentes delas, conseguimos publicar um livro que é uma coletânea de artigos sobre o

nosso exercício  de  sermos  psicólogas  e  psicólogos  em formação,  fundamentado no saber

freireano.

Éramos jovens que assumiam a difícil, mas prazerosa tarefa de refletir sobre as

próprias atividades e transformá-las em textos para que pudessem ser compartilhados. E assim

nasceu o “Educação e Libertação: a tessitura de saberes pela práxis”, publicado pela Editora

Premius em 2009. O grupo se encerra no ano seguinte, com a formatura de grande parte dos

seus membros, como também com a saída da professora para outra universidade, mas não sem

deixar marcas profundas na minha identidade pessoal, política e profissional.

Nesse  período,  minha  visão  de  homem  e  mundo  tomam  mais  corpo  teórico,

prático  e  político,  reforçando  a  minha  existência  como  psicólogo  comprometido  com  a

transformação social através da Educação crítica e libertadora. Cabe ressaltar, que a Educação

que aqui defendo não é somente aquela feita nos espaços formais de escolarização, onde se

aprendem palavras, mas toda ação humana dirigida para a conquista que o homem faz de sua

palavra, de uma busca pelo empoderamento de si,  e consequentemente dos outros, já que

ninguém se educa sozinho, pois as pessoas se educam em comunhão (FREIRE, 2005).
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Em paralelo a  esse período, ainda participei  como bolsista de pesquisa de um

laboratório de estudos sobre religião, espiritualidade e outros saberes. Destaco aqui o meu

envolvimento com a prática de pesquisa que me possibilitou uma melhor compreensão da

atuação do saber psicológico,  como também fundou meu desejo de continuar  nessa seara

investigativa,  pois  acredito,  assim como Demo (1996),  que  a  pesquisa  é  fundamental  no

processo de aprendizagem e descoberta do mundo, por permitir maior aproximação e efetiva

apropriação da temática, como também é um espaço de protagonismo social e acadêmico para

quem dela participa.

Outro  ponto  que  destaco  é  a  minha  atuação  como  estagiário  de  um setor  de

Psicologia,  e  depois  de  um  programa  institucional  da  universidade.  Primeiro,  a  minha

participação no Escritório de Prática Jurídica, onde trabalhava essencialmente em mediações e

conciliações extrajudiciais,  tendo sido essa experiência fundamental também para a minha

formação político-acadêmica. Essas práticas preconizam a autonomia de pessoas em processo

de  disputa,  responsabilizando-as  por  todo  o  processo  decisório  e  permitindo  que  elas

acreditem  em  si  mesmas  como  capazes  de  solução  dos  litígios  que,  aparentemente,  só

encontrariam desfecho nas mãos de um terceiro legislador. Foi também nessa experiência que

sedimentei a minha crença na prática educativa que vislumbra essencialmente a autonomia de

todos e todas, onde as ações humanas devem ser permeadas pelo sentimento de tolerância, de

respeito e de esperança em prol de uma libertação coletiva (FREIRE, 2001).

E outro ponto significativo na minha trajetória acadêmica, ressalto a participação

como estagiário no Programa de Apoio ao Calouro (PROAC). Esse programa tinha como

objetivo basicamente a reflexão das motivações iniciais pela escolha do Curso, salientando a

relevância da promoção do aspecto do autoconhecimento, bem como auxiliar na clarificação

das dúvidas e incertezas que surgiam com a inserção no mundo acadêmico. A formação de

profissionais capazes de desenvolver um sentido de cidadania responsável, que se alicerça no

cuidado com o Outro, com a formação, com o Curso, demarcou as ações coletivas necessárias

para uma psicologia politicamente ativa, fortemente afetiva e eticamente mobilizadora.

Anos depois, já formado, em 2012, ao presenciar a campanha eleitoral municipal

do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), onde a presença dos jovens era requisitada não só

no  campo  do  ativismo  que  empunha  bandeiras  nas  ruas,  mas  também  no  campo  da

proposição, a percepção do papel e da importância da juventude no processo de gestão do

espaço humano-político tomou corpo. Participei de um processo coletivo de construção de

propostas  partidárias,  de  um programa de  governança,  onde  grande  parte  do  público  era

jovem,  oriundos  dos  mais  diversos  espaços  de  existência,  da  periferia  da  cidade,  de
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movimentos sociais, e até da classe média, ainda que em número menor. Para alguns era o

primeiro envolvimento com o processo de campanha, e com as temáticas que se costuravam a

ela, como a questão da participação social e política, por exemplo.

As  inquietações  sobre  as  políticas  públicas  voltadas  para  esse  segmento,

transversalizadas por questões relativas à saúde, educação, empregabilidade, lazer, moradia

etc. saíam das discussões forjadas a partir das experiências de vida com a falta de estrutura

nas escolas de alguns em contraste com melhor situação de escola de outros; no sucateamento

do transporte coletivo versus o desejo de locomoção, e ocupação da cidade por meio de outros

modais, que não o automóvel particular;  na recusa da diminuição de espaços públicos de

convivência,  como praças  e  parques  em detrimento  cada  vez  maior  de  empreendimentos

imobiliários etc.

Dessa experiência, compreendi que as juventudes se organizando em prol de uma

grande luta comum podiam “desorganizar”, problematizando a estrutura econômica e política

que reflete a prática opressiva e desenvolvimentista já posta historicamente (COSTA et al.,

2012), e propor outras formas de ser em sociedade que transparecessem o cuidado necessário

com a cidade, através de propostas mais harmônicas e congruentes com um desenvolvimento

que considera o outro no presente e no futuro, como protagonista, que respeita os limites da

natureza, que preza pela redução da desigualdade social, que não aceita o sistema econômico

e político degradante, e que é, portanto, sustentável (SACHS, 2002).

As propostas apresentadas de superação das situações-limite6 eram condicionadas

ao debate coletivo e problematizador, e à formação política sobre obrigações do Estado e

garantias constitucionais. Todo o conteúdo programático da campanha foi produzido e escrito

por  esses  e  essas  jovens  como  ação  organizada  dessa  juventude  que  aprendeu  sobre

planejamento político na prática, renovando a luta na luta.

Dessarte me formei politicamente a partir de uma recusa da realidade como ela

está posta, e de questionamentos sobre os meios de produção econômicos e sociais, que nos

fazem diferir uns dos outros, não por uma questão de individualidade, mas por pura ação de

exclusão  e  marginalização  (LÖWY, 2010).  Em  um  contexto  de  desigualdades  cada  vez

maiores, acreditar que poderia revolucionar o mundo tornou-se imperativo para mim. Dessa

forma,  só poderia me comprometer  com essa pesquisa,  se me reconhecesse como um ser

capaz de agir e refletir para propor transformações.

6 Situação-limite  é  um termo  que  Freire  (2005)  utiliza  para  definir  o  ponto  onde  o  oprimido  percebe  a
necessidade de superar, com análise e criticidade, algo que o impede de existir na sua autenticidade. É o
encontro dele com a certeza de que pode negar a realidade dada e construir outra, por uma práxis libertadora,
a partir do processo de conscientização.
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Portanto, hoje, dotado de uma profunda esperança na humanidade, e novamente

como estudante em uma universidade, relembro Freire (1981, p. 20) mais uma vez, quando

este afirma que “quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas

experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e ao

qual todos devem servir, mais aumenta minha responsabilidade com os homens”. É sobre esse

terreno de compromisso com os homens e mulheres que construo esta pesquisa.

Faço este preâmbulo, julgando que seja necessário para que o leitor compreenda

que as minhas escolhas investigativas e de análise, além de uma pertinência metodológica a

ser expressa posteriormente, possuem uma pertinência histórica que estará sempre encharcada

de sentidos produzidos por mim e por todos que encontrei nesse percurso.

Reforço que cada implicação minha nos diversos coletivos dos quais fiz parte

traduz o meu interesse com esta pesquisa, mas também o meu lugar de fala, da leitura que

faço de mundo, desde o início da minha jornada no sertão até a minha concretização como

pesquisador da juventude no sertão.

O processo de redefinição de paradigmas é também um processo de redefinição

do  compromisso  do  Ser  Mais7 em sociedade  que  é,  antes  de  tudo,  um compromisso  de

solidariedade com o rosto do Outro que me diz algo, pois “me obriga a tomar uma posição

porque fala, pro-voca, e-voca e con-voca” (BOFF, 1999, p. 139).

Sendo assim, através dos sertanejos oprimidos que me atravessaram o caminho,

eu fui entendendo de forma muito orgânica como se davam as relações de dominação, onde

todo o processo histórico dos sertões pastoris prevaleceu consolidando o sistema de negação

de  autonomias  e  liberdades  (RIBEIRO,  2006),  e  o  sofrimento  decorrente  dela. Dessa

compreensão,  pude  fazer  uma  escolha  clara,  uma  confrontação  crítica  do  processo  de

opressão: acompanharia as maiorias populares em sua luta por libertação e por construção de

uma sociedade “em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o

interesse de poucos não exija a desumanização de todos” (MARTIN-BARÓ, 1996, p. 23).

Esse deslocamento que faço, abandonando uma pretensa neutralidade, também é

importante  para  a  execução  da  pesquisa-intervenção.  Não  pretendi  criar  conceitos,

conhecimentos unidirigidos, porque eu, como pesquisador dialético, acredito que é o processo

do vivido, das experiências em prol da transformação coletiva de todos os sujeitos envolvidos

que (re)forma o pensamento científico diante de outros horizontes.  E a partir do momento em

que convoco os sujeitos a pesquisarem junto comigo, a se indagarem e refletirem sobre os

7 Freire (2005) dizia que o objetivo central  dos homens e mulheres que reconhecem a sua finitude e seu
inacabamento  é  o  de  Ser  Mais,  uma  vocação  ontológica  que  os  coloca  em  processo  contínuo  de
aprendizagem.
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dados obtidos na pesquisa, o faço sabendo que 

a minha interpretação, qualquer que ela seja e de onde quer que venha, não pode
mais  ser  dada  através  de  um  discurso  axiomático-dedutivo  e  inevitavelmente
redutivo,  mas  em  uma  compreensão  fundada  na  aventura  assumida  da
intersubjetividade (BRANDÃO, 2003 p. 91).

Por essa razão, a minha abertura neste texto reflete também minha abertura para o

Outro durante a pesquisa, para os jovens que participaram dos Círculos de Cultura. E não me

refiro apenas aos métodos que utilizei, mas a uma total e profunda inteireza de mim mesmo.

Espero que esse sentimento possa ser percebido, repassado e compartilhado por e com quem o

esteja lendo. 
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3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DESTA PESQUISA: POR ONDE FOMOS

“O conhecimento exige uma posição curiosa do sujeito
frente ao mundo. Requer sua ação transformadora sobre
a  realidade.  Exige  uma  busca  constante.  Implica
invenção  e  reinvenção.  Reclama  a  reflexão  crítica  de
cada um sobre o mesmo ato de conhecer pelo qual se
reconhece  conhecendo  e,  ao  reconhecer-se,  assim,
percebe  o  'como'  de  seu  conhecer  e  os
condicionamentos  a  que  seu  ato  está  submetido.
Conhecer  é  tarefa  de  sujeitos  e  não  de  objetos.  E  é,
como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem
pode realmente conhecer.”

(FREIRE, 1983, p. 27)

Não tive, com este capítulo, a pretensão de criar uma referência temática, com

compreensões  inovadoras  sobre  as  palavras-chave,  senão  partindo  de  uma  revisão  da

literatura, me apropriar de conceitos, em uma visão específica de homem e mundo, e, assim,

construir uma noção de juventude, de participação e sustentabilidade, através das quais tentei

estabelecer diálogo com tudo que os jovens me trouxeram. O exercício aqui, portanto, foi o de

me  reconhecer  como  sujeito,  e  não  objeto  das  teorias,  o  que  exigiu  de  mim constantes

aprofundamentos e retornos teóricos, atravessando todo o período de pesquisa, desde o início

até a conclusão.

3.1 Juventude

Figura 01 – Tirinha Henfil

Fonte: Google Imagens.

A imagem que dá abertura a esta seção é um desenho do cartunista Henfil.  A

personagem Graúna, que está no topo do cacto, sempre teve um sonho de poder voar, mas

nunca conseguiu.  Por isso, o bode Orelana,  intelectual e devorador de livros, atrela a sua
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impossibilidade de voar a uma condição naturalizante: ela fazia parte de uma geração que

havia nascido sem asas. Após a saída do bode, silenciosamente, a Graúna mostra o contrário,

asas grandes e fartas, desproporcionais ao seu pequeno corpo, e diz: “A Juventude é uma

caixinha de surpresas”. Encontro nessa tirinha reflexo do período de ditadura no Brasil,  o

mote pra iniciar essa discussão temática.

No Brasil, somos mais de 51 milhões8 de jovens (IBGE, 2010), aproximadamente

27% da população total. Ao mesmo tempo em que esse grande quantitativo poderia justificar a

necessidade crescente de pensarmos esse segmento específico da população, também abre

espaço para uma reflexão crítica da visão histórica de juventude que se limitava à questão

etária, pois poderia uma teoria criar uma categoria única de juventude que desse conta da

realidade de milhões de subjetividades?

Claro que a necessidade de se relacionar afetiva e sexualmente, a incerteza do

futuro que gera todo tipo de expectativas, pode até ser comum a quase todos, mas os jovens da

classe média urbana,  da periferia,  do campo, os homossexuais, os negros,  ainda que com

idades iguais, vivem juventudes diferentes e desiguais (NOVAES, 2006). Assim, somente a

pluralidade  discursiva  pode compreender  de  forma  mais  abrangente  as  expressões  do  ser

jovem  nos  diversos  territórios.  A  disputa  ideológica  e  política,  como  necessidade  de

reconhecimento  identitário  pluralista,  me  faz  pensar  em  juventudes  em  oposição

complementar à juventude (NASCIMENTO, 2009).

Contudo, cada jovem vive a sua própria juventude, com ou sem deficiência, ou

transtorno mental, e ainda nas diferenças de origem social e territorial, de etnia, de cultura, de

orientação  sexual,  religiosas,  e  das  desigualdades  de  classe.  O  jovem  como  sujeito

sociocultural,  como “promessa de futuro” ou como modelo cultural  (PERALVA, 1997),  é

formado nessas relações assimétricas, históricas, econômicas, políticas e culturais. Conforme

Novaes (2006) aponta todas essas particularidades atenuam ou acentuam os vários modos de

compreender as juventudes e suas experiências geracionais únicas.

Velho  (2006,  p.  193)  fala  que  é  necessário  um  mapeamento  e  análise  dos

“multipertencimentos de indivíduos”, em um “processo que decorre no tempo, é dinâmico,

transforma-se  e  se  dá  em  múltiplos  contextos  socioculturais  e  níveis  de  realidade”,

observando a rapidez e fluidez com que nossos padrões societários se fazem e se desfazem.

Nascimento (2009), a partir de estudo bibliográfico, aponta outro aspecto sobre a

juventude: seria ela uma condição ontológica, como também uma ação consciente na direção

do  tornar-se  jovem.  Freire  (2005)  diz  que  não  nascemos  homens  e  mulheres,  mas  nos

8 Aqui considero a faixa etária de 15 a 29 anos (n= 51.340.473), segundo proposição do Estatuto da Juventude.
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tornamos, mutatis mutandis, só atingimos essa condição de sujeito no esforço de sê-lo, a partir

da nossa natureza e historicidade. Assim, o jovem se configura como tal porque se relaciona,

porque age e porque se constrói, ou em outras palavras, se faz a partir da consciência e da

atividade (RATNER, 1995; VYGOTSKY, 1991).

Pensando nos jovens como, portanto, sujeitos histórico-dialéticos, dessa forma “de

história” e “da história” (PINHEIRO, 2005), produtos e produtores das relações, inseparáveis

da ação social prática, acredito, como Dayrell (2003), que são necessárias concepções plurais

que favoreçam a delimitação da juventude como condição social, a partir da reflexão sobre o

lugar que o ser jovem ocupa no mundo, sobre isso o autor afirma:

Construir  uma  noção  de  juventude  na  perspectiva  da  diversidade  implica  em
primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte
de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no
conjunto  das  experiências  vivenciadas  pelos  indivíduos  no  seu  contexto  social.
Significa não entender a juventude como uma etapa com um fim predeterminado,
muito menos como um momento de preparação que será superado com o chegar da
vida adulta (DAYRELL, 2003, p. 42).

Velho (2006) relembra ainda dos estudos na área da antropologia brasileira que

destacam a cultura individualista e consumista do mundo contemporâneo como (de)formadora

da juventude. Castro e Correa (2006) também destacam esse viés na constituição identitária

dos jovens, através do campo de possibilidades em que se move a efemeridade do mundo e a

rarefação  de  suportes  institucionais  (escola,  família,  Estado)  dificulta  a  formação  de  um

sujeito coletivo que possa se pronunciar quando necessário.

A formação  para  a  cidadania  na  escola  é  central  na  promoção  do  direito  de

participação da juventude, contudo a escola brasileira apresenta enormes dificuldades nessa

capacidade (BOGHOSSIAN; MINAYO, 2009), principalmente por não reconhecer os jovens

como sujeito coletivo e ativo, muitas vezes relegando-os a um papel secundário na relação

educacional; assim, como querer que estes mesmos sujeitos deem importância a algo que os

nega sistematicamente? Para responder a essa questão, é necessário que, sistematicamente, as

escolas melhorem as próprias práticas democráticas, e invistam na formação dos professores

no campo da participação.

Pinheiro  (2004)  apresenta  um estudo  sobre  representação  social  de  crianças  e

adolescentes,  elencando  quatro  representações  mais  recorrentes  sobre  esse  segmento:  a

primeira trata os jovens como objeto de proteção social, com foco na garantia dos direitos

mínimos  para  um  desenvolvimento  saudável;  a  segunda  como  objeto  de  controle  e

disciplinamento; a terceira  como objeto de repressão social,  na perspectiva de um Estado
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Penal  Máximo;  e,  por  fim,  a  quarta  como sujeitos  ativos  de  direitos.  Em cada  contexto

histórico e cultural, às vezes por sobre cada jovem, uma dessas representações se torna mais

presente do que as demais. Como o jovem não é estranho à sociedade, é a partir de cada uma

dessas representações que a própria juventude constrói valores, sentimentos e emoções para o

enfrentamento das limitações societárias, na possibilidade de superar ou de sucumbir a elas.

Por isso, a juventude, nos últimos anos, tem sido objeto de análise e dedicação

pelo governo brasileiro, mas também por organismos internacionais. Em 2010, a Assembleia

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Resolução 64/34 que proclamou o

Ano Internacional da Juventude para 2011, com o subtema “Diálogo e Compreensão Mútua”

(UNRIC, 2014), conferindo à temática importante papel no campo das políticas sociais, na

medida em que, ao sugerir um olhar específico, dialeticamente ampliou a discussão, com a

reafirmação dos direitos e garantias como conquistas coletivas para pleno desenvolvimento

biopsicossocial das juventudes.

No Brasil,  no  ano de  2013,  foi  aprovado  o  Estatuto  da  Juventude,  que  é  um

documento que visa garantir os direitos dos jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, permitindo

maior  participação  na  vida  política  e  cultural  do  país,  e  instituindo  a  Rede  Nacional  de

Juventude, para fortalecer a interação de organizações formais e não formais de juventude,

além de criar o Sistema Nacional de Juventude (BRASIL, 2013). 

A construção da rede e do sistema foi realizada com a participação de diversos

jovens  de  todo  o  Brasil  em  diversos  momentos  organizados  pelo  governo  federal,

sustentando-se como uma prática efetiva de participação social  e política da juventude na

formulação de políticas públicas. Essa experiência poderia ser considerada como um marco na

construção de políticas públicas de juventude tanto quanto como fortalecimento da prática

participativa como ato de governo.

Nesse mesmo ano, foi apresentada a Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião da

Juventude Brasileira9. Desse relatório, destaco os seguintes pontos:

a)  é  majoritariamente  urbana,  segundo critérios  do  IBGE (2010),  com estrato

socioeconômico médio, com renda familiar mensal per capita de R$290 (duzentos e noventa

reais)  a  R$1.018  (um mil  e  dezoito  reais).  Contudo,  no  Nordeste,  essa  estratificação  se

modifica. Do total de jovens dessa região, 51% têm renda familiar mensal per capita de até

R$290 (duzentos e noventa reais), sendo considerado baixo (menos da metade de um salário
9 Pesquisa organizada pela Secretaria Nacional de Juventude, em parceria com a Unesco, em uma amostra de

3.300 entrevistas, distribuídas em 187 municípios, estratificados por localização geográfica (capital e interior,
áreas urbanas e rurais) e em tercis de porte (municípios pequenos, médios e grandes), contemplando as 27
Unidades  da  Federação.  Pode  ser  conferida  em:  http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/
participacao/ pesquisa%20perfil%20da%20juventude%20snj.pdf.

http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/%20participacao/%20pesquisa%20perfil%20da%20juventude%20snj.pdf
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/%20participacao/%20pesquisa%20perfil%20da%20juventude%20snj.pdf
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mínimo);

b) se interessa por assuntos diversos, priorizando os temas segurança/violência,

emprego/profissão,  e  saúde  que  aparecem  nos  três  primeiros  lugares.  O  interesse  pela

administração política do país aparece na 8a posição em soma de menções;

c) a maioria desconhece os projetos e programas governamentais destinados a ela;

d)  um  pouco  mais  da  metade  acredita  que  o  Estado,  mesmo  ciente  das

necessidades dos jovens, é ausente e nada faz por eles; e

e) 54% dos entrevistados afirmam que a política é muito importante, mas apenas

9% se consideram politicamente participantes.

Desses dados, apesar de identificar as diferenças econômicas regionais, mas ainda

assim as diferenças de percepção sobre política e administração pública, comuns a todos os

jovens, são distantes da realidade destes, e acarretam um desconhecimento progressivo dos

programas  governamentais  e  uma  relativa  descrença  do  papel  do  Estado  ao  propor

transformações significativas de realidade, onde se pode supor que esteja alicerçado a baixa

participação destes.

Sobre  a  execução  dos  programas  para  os  jovens  rurais,  todos  são  frutos  de

parcerias  interministeriais  e  a  Secretaria  Nacional  de  Juventude,  com  foco  na  inclusão

produtiva,  na  capacitação  para  geração  de  renda  e  formação  cidadã.  Os  três  grandes

programas são o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), o Programa Nacional

de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Jovem (PRONAF Jovem) e o Programa Nossa

Primeira Terra (GUIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE, 2013).

A pouca expansão, o desconhecimento dos programas se dá por que os jovens não

procuram ou por que esses programas não chegam até eles? A partir de estudos de Weisheimer

(2013), diria que as duas perguntas são corretas. Ao passo que os governos não planejam e

executam as políticas públicas de modo a chegar até a juventude rural, acaba por não permitir

que esses jovens entrem em contato e conheçam os projetos que lhes são destinados. Ainda, a

formação  cidadã  prevista  nos  programas  governamentais,  atreladas  à  renda  e  inclusão

produtiva é sinônimo de adequação para a vida adulta. Segundo o autor, “não é exagero dizer

que os jovens rurais não gozam do direito à cidadania quando se trata de admiti-los como

sujeitos ou atores políticos, com direito de participar das decisões que afetam sua vida e seu

futuro” (WEISHEIMER, 2013, p. 23).

Além disso, esses tipos de programas são muito reducionistas, quanto mais não

compreendam que os “futuros agricultores serão cada vez mais pluriativos” (ABRAMOVAY,

2005, p. 01), e que, portanto, políticas voltadas para o desenvolvimento dessa juventude não
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podem limitar-se à agricultura ou à fixação no campo forçosamente; em vez disso, deve-se

investir na “formulação de projetos inovadores que façam do meio rural, para eles, não uma

fatalidade, mas uma opção de vida” (ABRAMOVAY, 2005, p. 02).

Nesse  contexto,  os  jovens  acabam  por  muitas  vezes  associar  o  rural  como

unicamente um lugar de falta ou de menor oportunidade. Paulo (2013) diz que essa percepção

da juventude sobre a ruralidade não é fruto apenas da vivência nesse espaço, mas também a

partir de uma visão pautada pelo externo, seja pela mídia, seja pela própria escola e que “tem

suas bases no processo de desenvolvimento cunhado no país desde a década de 1930, onde se

opunha o rural (como o lugar de atraso) ao urbano (o lugar do progresso e da modernidade)”

(ABRAMOVAY, 2005, p. 330). Entender esse processo é significativamente importante para a

compreensão do desejo de permanência ou de saída que os jovens rurais apresentam e que é

confirmada no êxodo ainda existente, ainda que diminuto (DALCIN, 2009).

Fato é que os jovens e as crianças representam mais de um terço da população,

mas as políticas planejadas para elas, em sua maioria, não passam pela organização coletiva

delas.  É  certo  que  nos  últimos  anos  a  participação  da  juventude  tem  aumentado

significativamente  com  a  criação  de  mais  espaços  participativos  como  os  conselhos

(MORONI, 2006), mas isso tem sido suficiente? O sentimento de distanciamento formal das

instituições do Estado, ou ainda o afastamento emocional pela Sociedade, é reflexo de quê?

Por que poucos se sentem participativos? O que isso pode nos dizer sobre nossa

forma democrática de ser? Para Sposito e Carrano (2003, p. 37), o grande desafio reside na

dificuldade  de  inscrever  as  políticas  públicas  de  juventude  “em  uma  pauta  ampliada  de

direitos públicos de caráter universalista”, com a efetiva participação dos jovens como autores

e atores desse modo de gestão a partir de suas formas de existência e expressão, superando a

racionalidade instrumental inerente ao mundo da política institucional.

3.2 Participação Social e Participação Política

Participação Social e Participação Política, em sua gênese, podem aparentar dois

campos distintos de exercício do ato de participar:  a primeira daria conta das relações de

intervenção  na  esfera  pública,  por  meio  dos  conselhos  gestores,  conferências  populares,

orçamento participativo etc. (CASTRO, 2010), e a segunda diria do envolvimento com os

partidos,  do exercício  eleitoral  representativo,  seja  como candidato  ou eleitor  (CALIARI,

2009). Contudo, se acredito que a política é o ato maior da pólis, uma cidade governada por

seus cidadãos (COVRE, 1993), não poderia reduzir seu significado ao seu ato burocrático e
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institucionalizado.  Assim,  como  a  compreensão  de  juventude,  a  participação10,  na  teoria

política  moderna,  necessita  de  ampliações  teóricas.  Segundo  Santos  (2002),  essa  visão

reducionista  que  coloca  a  participação  como  ato  político  tem  servido  para  manter,  para

resguardar a opção da democracia representativa em detrimento da democracia participativa,

na tentativa de manter  um modelo político-cultural  que orienta  um projeto societário  e  o

comportamento de indivíduos e grupos.

Historicamente,  a  participação  é  relativamente  novidade  no  Brasil  quando

comparada nossa existência como país. No final da década de 70 e começo de 80 algumas

experiências  de  participação  popular  foram  organizadas,  principalmente  a  partir  dos

Conselhos e Fóruns populares na área de saúde. No entanto, só a partir da Constituição de

1988 é que a participação se torna diretriz a ser seguida como ação pública necessária para

garantia de democracia plena (FERRAZ, 2009a).

O campo da participação no Brasil, portanto, se circunscreve a partir da reflexão

contínua sobre a eficácia e o real aspecto participativo delas, e na complexa construção da

democracia nos últimos 30 anos, em todos os seus desdobramentos e impasses históricos.

Segundo  Moroni  (2006,  p.  01),  após  a  Constituição,  a  concepção  de  participação  foi

aprofundada,  passando  a  configurar  como  a  incidência  política  “nas  questões  que  dizem

respeito à vida concreta das pessoas, mas também, nos processos de tomada de decisão do

estado e governos, que por sua vez, afeta sempre de uma forma ou outra a vida concreta das

pessoas”.

Cabe  ressaltar  que,  por  meio  dos  movimentos  sociais  e  maiorias  populares,  a

sociedade  se  manifestou  ativamente  no  período  de  redemocratização  do  país;  todavia,  a

intransigência  das  elites  políticas  e  econômicas  forçou  o  seu  interesse  na  condução  do

processo (BRUNO, 2007). Contudo, apesar das elites, foi possível na Constituição conseguir

garantias mínimas para a transformação e resgate  da cidadania “perdida” com a Ditadura

Civil-Militar,  a  partir  do  surgimento  de  novos  atores  sociais,  da  percepção da  luta  pelos

direitos, enfim da necessidade de uma maior participação (FERRAZ, 2009b).

Dessa  forma,  a  participação  constitucionalmente  se  configurou  como  o

mecanismo de  formulação,  deliberação,  monitoramento  e  avaliação  das  políticas  públicas

(MORONI, 2006). O artigo 204, inciso II, da Constituição Federal, por exemplo, se refere à

“participação da  população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na  formulação das
10 Dessa forma, nesta dissertação, ao falar de participação política, também estou falando de participação social,

das  diversas  lutas  por  reconhecimento,  por  liberdade,  por  direitos  básicos.  Em alguns  momentos  estará
expresso “participação política”, em outros “participação social”, e ainda só “participação” de forma mais
geral. Nos dois primeiros, assim o fiz na tentativa de reforçar naquele contexto, o aspecto que considerava
mais significativo, fosse o de politização ou o aspecto relacional, ainda que ambos estejam sempre presentes.
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políticas e no controle das ações em todos os níveis” (BRASIL, 1988).

Já  no Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  de  13 de  julho  de  1990,

assegura-se a existência social e política de sujeitos historicamente negligenciados, garantindo

no seu Art. 16, inciso VI, o direito à participação na vida política, na forma da lei, como um

exercício de liberdade, e mais à frente no Art. 53, inciso IV, o direito à organização coletiva e

participação em entidades estudantis como exercício de democracia representativa (BRASIL,

1990a).  No Decreto  nº  99.710,  que promulga a  Convenção dos  Direitos  das  Crianças  no

Brasil,  que  os  Estados  em esforços  políticos  favoreçam atividades  que  se dirijam para  o

exercício da autonomia e que garantam a participação ativa destas na sociedade (BRASIL,

1990b), ainda que seu artigo 12 seja restritivo e restrito.

Como direito, a participação social é muitas vezes negada à juventude, quando

através  da  exclusão  sistemática  de  direitos  básicos,  e  do  uso  de  discursos  autoritários

inviabilizam “condições de experiência, de vivência de participação popular na coisa pública”

(FREIRE, 1999, p. 71). Essa condição seria a reafirmação da necrofilia bancária da educação

que gera um mutismo político nos homens e mulheres desde cedo.

E, por isso, entendo que a participação social e política não é “fato natural”, e

deve  ser  pensada  através  de  atos  educativos  que  ocorrem  durante  a  vida.  Assim  sendo,

participar social e politicamente na vida cotidiana pode ser para a juventude um exercício de

aprendizagem, sendo realmente um desafio a superação de uma política que não é percebida

como  representativa  (LIMA,  2013)  e,  consequentemente,  a  construção  de  uma  cultura

reflexiva sobre outro modo de se fazer política cotidiana, que se constitua de empoderamento

e  protagonismo  social.  É  preciso  demarcar  criticamente  que  a  ausência  do  sentido  e

significado de  participação na  educação tradicional,  bancária  e  necrófila  (FREIRE,  2005)

reproduz  o  continuísmo,  e  não  faz  o  enfrentamento  necessário  aos  desafios  que  a  lógica

civilização capitalista/industrialista impõe à sociedade.

Mayroga,  Castro  e  Prado  (2012,  p.  26)  dizem  que  “as  formas  juvenis  de

participação constroem novos espaços de visibilidade e publicização de demandas e ações”.

Nesse sentido,  dialogar  sobre  construções  de  participação das  juventudes  é  também abrir

espaços  de  reconhecimento  identitários  que  talvez  esses  sujeitos  coletivos  não  possuíam

anteriormente,  possibilitando  o  debate  sobre  o  ser  jovem  que  participa  da  gestão  da

comunidade,  engloba a reflexão sobre o exercício ampliado da cidadania e a assunção de

posicionamentos que sejam coerentes com a história individual e coletiva, convergindo com o

pensamento de Moroni (2006).

Ampliando a discussão, Menezes e Costa (2012) afirmam que a atual conjuntura



35

política brasileira está definida em um desafio democrático, marcado por concepções distintas

na cultura política que o campo da democracia possui. Para Santos (2002), esse desafio na

contemporaneidade  é  na  verdade  o  confronto  entre  a  democracia  representativa  e  a

participativa: 

Esse  confronto,  que  decorre  do  fato  de  a  democracia  representativa  rejeitar  a
legitimidade da democracia participativa só terá solução na medida em que essa
recusa for substituída pelo delineamento de formas de complementariedade entre as
duas formas de democracia que contribuam para o aprofundamento de ambas. Nesta
complementaridade  reside  um  dos  caminhos  para  a  reinvenção  da  emancipação
social (SANTOS, 2002, p. 32).

Essa  rejeição,  segundo  o  mesmo  autor,  decorre  da  visão  colonialista  ainda

impregnada  na  consciência  política  que  dificulta  a  “libertação  da  escravidão”,  e  assim a

criação de instrumentos participativos ainda é empreender uma luta contra-hegemônica de

Estados autoritários. Ribeiro (2006) diz que, no caso do Brasil, nossa pior herança ainda é a

de levar conosco uma “cicatriz de torturador” impressa na alma com tanto autoritarismo que

sempre explode na forma classista e elitista da nossa democracia. Por outro lado, afirma que é

também essa lembrança que provoca indignação para criar uma sociedade mais solidária.

Sobre essa questão, Ferraz (2009a, p. 122) diz que o exercício democrático no

Brasil tem sido marcado pelas experiências representativas e alguns “arranjos participativos”,

que, diante da ausência de capacidade real de decisão e de interferência na esfera pública, tem

assumido a mera função de consulta popular  para decisões já tomadas por burocratas,  de

forma restrita  e  por isso tem resultado em um esvaziamento político dessa concepção de

democracia.

Além disso, os modelos históricos tradicionais, centralizadores, autoritários têm

conduzido  a  um  processo  cada  vez  mais  tecnicista,  configurando,  portanto,  uma

“tecnoburocratização”  elitista  que,  através  de  discursos  inclusivos  falaciosos,  acaba  por

excluir  veladamente  os  demais  sujeitos;  é  preciso  a  reconstrução  da  arquitetura  da

participação como primeiro desafio a ser superado.

Fica clara a necessidade da superação de modelos positivistas de participação, vez

que outras dimensões devem ser incluídas em todo o processo. Aponta Pahl-Wost (2002, p. 4):

“No entanto, a tecnologia é apenas o 'hardware' e está se tornando cada vez mais óbvio que o

'software',  a  dimensão  social,  tem  que  se  tornar  parte  dos  processos  de  planejamento  e

gestão”11 (Tradução minha).

Um ponto que é importante destacar sobre a participação política é que esta não
11 “However, technology is only the 'hardware' and it is becoming increasingly obvious that the 'software', the

social dimension, has to become part of planning and management processes.” (Original)
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pode ser compreendida como uma tentativa da sociedade em ocupar as obrigações do Estado.

Moroni (2006) afirma que uma compreensão mais neoliberal da democracia vê a participação

como um ato descentralizador (uma estratégia de desregulamentação), um enfraquecimento

do poder do Estado, e que por isso deveria ser evitada. O enfrentamento político, portanto, é

no caminho inverso, entendo que o ato, como Freire (2007, p. 79) apontava, configura-se na

ação direta da sociedade, onde “as classes populares precisam, aguerridas, de lutar para que o

Estado cumpra com o seu dever”.

No  âmbito  do  sertão,  a  correlação  da  seca  com  o  Estado  e  as  relações  de

dominação que os projetos de modelos fordistas, ou seja, de produção em massa, impõem aos

sertanejos,  denotam  o  fracasso  histórico  das  políticas  públicas,  que  não  superaram,  por

exemplo, o velho paradigma do “combate à seca”, e muito menos se propuseram a ouvir os

sertanejos em uma opção dialógica, substituindo o paradigma para o de convivência real com

a seca, conforme afirma Burzstyn (2003, p. 76), 

Não mudou muito o foco das políticas públicas para o Sertão. E não mudou muito a
situação do Sertão. O Nordeste não virou a Califórnia, como se prometia nos anos de
1970  [...]  Experiências  exitosas  de  perímetros  irrigados,  envolvendo  pequenos
produtores, revelaram-se efêmeras quimeras.

Historicamente,  o  sertão  se  caracterizou  pelo  baixo  investimento  público  e

privado.  Segundo Alves (2012) ainda que com as políticas destinadas ao semiárido,  estas

acabaram por intensificar o deslocamento para os grandes centros urbanos, pois a ótica de

combate à seca acabava por expulsar as pessoas desse “lugar de batalha”. No Ceará, esse

processo  deu  início  com o  coronelismo  até  a  década  de  90,  aumentando  em progressão

geométrica a população da região metropolitana de Fortaleza (CHACON, 2007).

Nos últimos cinco anos esse quadro sofreu algumas modificações no que se refere

ao  êxodo,  com a  mudança  de  condições  econômicas  e  redução  de  pobreza,  a  partir  das

políticas de transferência condicional de renda, como o Bolsa-Família, políticas de crédito e

os programas de aceleração de crescimento, todos do Governo Federal. Mas, ainda assim,

concordo com Burzstyn (2003) e Alves (2012) que o fosso que separa o Sertão rural das

grandes  metrópoles  tende  a  ficar  cada  vez  mais  espaçado  por  essa  lógica  que  orienta  a

política, e não parece apresentar outros horizontes, senão pela reinvenção do planejamento

(proposição,  fomento e execução de políticas  públicas).  Diz:  “Talvez o que haja  de mais

relevante para uma atualização do Projeto seja a busca do desenvolvimento em consonância

com o imperativo da sustentabilidade” (grifo do autor) (BURZSTYN, 2003, p. 79).

Retomando  Moroni  (2006)  atribui  à  participação  duas  dimensões  cruciais:  a
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política e a pedagógica. Se por um lado, deve o sujeito partilhar o poder e ter garantido o

direito a interferir permanentemente nas decisões societárias, deve o mesmo sujeito encarar

esse processo como educativo, onde se aprende a intervir. Claro que a proposta do autor não é

uma tecnicização do “sujeito comum”, reforçando a lógica excludente, mas sim colocá-lo no

processo de compreensão de suas intervenções sociais e políticas, como das consequências

decorrentes. Por isso, a participação social e política tem um valor maior que o instrumento

constitucional, é ela mesma valorosa como processo e como projeto político em si mesmo.

Expressar desejos e necessidades, construir argumentos, formular propostas, ouvir
outros  pontos  de  vista,  reagir,  debater  e  chegar  ao  consenso  são  atitudes  que
transformam todos (as) aqueles (as) que integram processos participativos. É uma
verdadeira  educação  republicana  para  o  exercício  da  cidadania,  que  amplia  um
espaço público real, em que a construção dialogada do interesse público passa a ser
o  objetivo  de  todos (as).  Por  isso que  participar,  também é,  disputar  sentidos e
significados (MORONI, 2006, p. 04).

Ainda que expondo a importância estrutural da participação, sei que, por si só, ela

não mudará o mundo, pois no jogo de forças políticas existem aqueles desejoso que tudo

permaneça como está (FREIRE, 2005), e sendo necessária a superação dessa situação-limite.

Ferraz (2009b) afirma que a criação de novos mecanismos na participação é apenas um dos

elementos necessários para reconfigurar o quadro de disputa política no país.

Contudo,  acredito  que  seja  na  democracia,  na  relação  complementar  entre

representatividade  e  participação,  que  a  sociedade  pode  se  expressar  publicamente,

compartilhando os desejos e expectativas plurais para o futuro comum a todos, e que pode ser

uma nova alternativa à globalização, sendo, portanto, central em um planejamento para outro

mundo possível (SANTOS, 2002; GADOTTI, 2008).

Nesse caminho, só conseguiremos, como sociedade, criar uma atividade que se

dirija para a satisfação das necessidades comuns, a partir da organização popular, portanto,

coletiva  e  plural  (GUARESCHI,  2005),  e  se  tivermos  no  horizonte  de  sociedade,  que  o

desenvolvimento inclusivo, respeitoso, tolerante e crítico que queremos, só se torna possível

se  mudarmos  também  nossa  compreensão  de  desenvolvimento  e,  fundamentalmente,  do

sistema econômico e político.

3.3 Sustentabilidade e Desenvolvimento

“Dizer que a vida psíquica e intelectual do homem está
indissoluvelmente ligada à natureza não significa outra
coisa senão que a natureza está indissoluvelmente ligada
com  ela  mesma,  pois  o  homem  é  uma  parte  da
natureza.”

(MARX, 1962 apud LÖWY, 2005, p. 21)
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A globalização,  durante  as  últimas  décadas,  tem  facilitado  o  acesso  célere  a

informações, por meio da pluralidade de meios de comunicação, e tem permitido o encontro

entre  diferentes  culturas  e  saberes,  intermediados pelas  redes sociais  e  outras ferramentas

tecnológicas; mas, tem ao mesmo passo gerado um processo de degradação socioambiental,

aculturação e dominação econômica e política por parte das grandes nações concentradoras de

renda, como nunca vista, mas, infelizmente, já imaginada (BOURDIEU, 2008).

Žižek (2012a) afirma que o sistema capitalista, para manter essas conexões e a

alta  produtividade  (considerada  um  “sucesso”,  em  termos  econômicos),  consome

exageradamente os recursos naturais, e se torna por assim dizer uma “maldição”, porque em

uma relação cíclica, retroalimentada, ao passo que transforma a natureza, produzindo riquezas

econômicas, essas se concentram nas mãos de poucos, favorecendo o acúmulo de capital, que,

por conseguinte, aumenta a desigualdade social e gera mais pobreza, mais exclusão e toda a

sorte de problemas decorrentes da destituição da dignidade humana. Essa “maldição” condena

nosso plano à insustentabilidade.

Contextualizando historicamente, diversos teóricos começaram a pensar em como

promover desenvolvimento sem degradação, e cuja base de fundação seja um processo de

justiça social de conscientização e participação, ainda que inicialmente, nos idos da década de

50,  mais  se  falasse  em  crescimento  econômico  do  que  em  desenvolvimento  equitativo

propriamente dito (CHACON, 2007).

Como conceito, o Desenvolvimento Sustentável (DS) é popularizado através do

lançamento oficial em 1987 do Relatório de Bruntland, mais conhecido pelo título “Nosso

Futuro  Comum”12,  que  é  um  documento  produzido  pela  Comissão  Mundial  das  Nações

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse relatório, o DS é definido como um

tipo  de  desenvolvimento  que  atende  às  necessidades  do  tempo  presente,  mas  sem

comprometer o futuro das gerações e a capacidade destas em responder às próprias questões

ecológicas e econômicas. Reconhece dois conceitos-chave suleadores dessa busca: O conceito

de Necessidades,  privilegiando aquelas que surgem do que é imprescindível para os mais

pobres; e o de Limitações, devendo construir um sistema que respeite as relações de espaço e

tempo entre Nações e gerações futuras (ONU, 1987).

No decorrer das últimas duas décadas, o conceito de DS foi passando por diversas

interpretações, desde concepções puramente econômicas até compreensões mais ampliadas

dos autores sobre desenvolvimento, ecologia e ambientalismo. Chacon (2007) cita alguns dos

principais autores, problematizando o conceito de desenvolvimento econômico, defendendo a

12 Em inglês: Our Common Future, publicado pela Oxford University Press (ONU, 1987).
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integração de teorias econômicas com teorias ambientais e vinculando esse processo à esfera

da ética. A autora afirma: 

A ética do desenvolvimento sustentável deve ser a ética do encontro, de enfatizar a
necessidade de difundir claramente a real motivação para que se cuide da Terra e de
todos os seres viventes, e especialmente do ser humano. Isto é, a necessidade de
superação da visão utilitarista e simplista que comandou o progresso da civilização
moderna, e a adoção de uma visão ampliada que permita uma mudança essencial de
atitude:  o homem se vendo como parte  de uma espécie,  dialogando, com mútua
responsabilidade por cada um e por todos e pelo lugar que habita, com respeito à
alteridade e à vulnerabilidade de cada ser (CHACON, 2007, p. 129).

Dessa forma,  acredito  que  a  ética  da Sustentabilidade  fornece  mais  condições

concretas de reflexão, afirmando que as respostas para a crise civilizatório-ambiental a serem

apresentadas  devem  ser  formuladas  coletivamente  pelos  sujeitos  históricos  forjados  na

vocação  ontológica  de  Ser  Mais,  termo  que  Freire  (2005)  define  como  a  contínua

possibilidade  de  transformação  de  si  e  do  mundo,  fundamentada  no  inacabamento,  na

incompletude  dos  homens  e  mulheres  e  na  ação-reflexão  que  estes  fazem  em  prol  da

libertação.

Para  atingir  esse  desenvolvimento,  é  necessário  que  algumas  dimensões  da

sustentabilidade sejam observadas.  Segundo Sachs (2002),  elas  seriam 8,  a  saber:  Social;

Cultural; Ecológica;  Ambiental; Territorial; Econômica; Política Interna; e Política Externa.

Em cada uma dessas dimensões, o autor tenta deixar bem explícito que devemos valorizar as

pessoas, seus costumes e saberes, além de focar apenas na gestão dos recursos naturais. A

proposta é a de aprofundar o pensamento sustentável, com foco numa transformação completa

do modelo civilizatório atual.

Essencialmente penso que poderiam ser representadas  a partir  de quatro eixos

fundamentais, nos quais fundamento minha compreensão de sustentabilidade, sendo eles:

a) sociocultural: trata da busca por homogeneidade social, desde a distribuição de

renda justa, fornecendo emprego pleno e/ou autônomo, e consequentemente desenvolvimento

local a partir de conhecimentos específicos dos grupos societários. É essencialmente uma ação

endógena. Deve a população, com as devidas intervenções de estímulo buscar alternativas

próprias, empoderando-se e emancipando-se social e culturalmente;

b) econômica: diz respeito à evolução de uma prática econômica intersetorial e

harmoniosa,  ou seja,  com ampla participação dos  setores societários  e  com o devido uso

eficiente dos recursos humanos e naturais nas relações de produção;

c) ecológico-ambiental: relaciona-se diretamente com a preservação do potencial

da natureza, com foco na produção de recursos renováveis, e por outro lado, limitando o uso
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de recursos não renováveis, respeitando a capacidade de autodepuração dos ecossistemas;

d) político-institucional: que engloba a diminuição de disparidades inter-regionais,

eliminando inclinações de pensamento urbano sobre o rural,  e consequentemente do Eixo

Norte  sobre o Eixo Sul13,  garantindo o acesso amplo  e  irrestrito  aos  direitos  humanos,  e

aumentando a capacidade do Estado e Sociedade para implementação de um projeto nacional,

que eu afirmaria relacionar-se diretamente com o Controle e Participação Social e Política da

população.

Em projeto político que vislumbre o desenvolvimento sustentável, importa que os

eixos-dimensões  citados  anteriormente  sejam  percebidos  como  complementares  e

indispensáveis uns aos outros na execução de projetos de desenvolvimento. E mais, que no

âmbito de espaços de exclusão e de sujeitos invisibilizados, como é o caso do sertão e da

população  rural,  o  Estado  como  principal  provedor  e  coordenador  de  recursos,  esteja

orientado por esses eixos. O que via de regra acontece,  segundo Chacon (2007),  é que o

Estado só se ocupa dessas questões quando os interesses do grande capital estão ameaçados,

podendo prejudicar toda a cadeia produtiva capitalista.

Ainda  que  algumas  vezes  utilizada  sob  as  artimanhas  do  capitalismo,  a  ideia

germinal de sustentabilidade vem ganhando cada vez mais ressonâncias, algumas vezes em

um  “free-rider”  discursivo14 (FONSECA;  BURZSTYN,  2009,  p.  32)  sem  efeito

transformacional verdadeiro,  e que tem favorecido a banalização dos termos, ampliando a

distância entre “o discurso politicamente correto e a eficácia prática de políticas ambientais e

de desenvolvimento”.

Nesse  azo,  os  sujeitos  da  Sustentabilidade  se  alicerçam  no  caráter  social  do

homem vivo, material, histórico, dialético, constituídos de vivência simbólica, cuja sabedoria

está  enraizada  em  um território,  e  se  expressam na  dimensão  coletiva  de  transformação

(CHACON, 2007). Portanto, a Sustentabilidade se delineia na vivência das práticas de auto-

organização e protagonismo político (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012), no exercício

democrático da participação que se faz no compromisso com a justiça social e a solidariedade

(GADOTTI,  2008);  e  que  caminham para  se  religar  e  se  reencantar  pela  natureza,  como

prática essencial à manutenção da Vida na Terra (BOFF, 1999).

A sustentabilidade  deve  ser  sempre  uma meta  na  busca  por  protagonismo no

campo das conquistas políticas e sociais, pois conforme afirma Chacon (2007, p. 122):
13 Refiro-me à intervenção dos países ditos desenvolvidos, localizados geograficamente ao Norte, nos países

ditos “em desenvolvimento” ao Sul do globo terrestre.
14 Termo utilizado pelos autores para falar de práticas que não são verdadeiramente sustentáveis, mas que se

apropriam do discurso de sustentabilidade para justificar determinadas ações que, muitas vezes, escondem as
reais intenções dos grupos econômicos. 
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São as populações locais as mais indicadas para empreender essa nova forma de
pensar, pois essas populações normalmente agem de forma mais saudável do ponto
de vista ambiental, e se forem removidos os obstáculos políticos e institucionais que
as impedem de ter uma visão de longo prazo, elas poderão alcançar um nível de vida
muito mais digno.

Sem isso, ações que não conhecem e não priorizam os saberes e as relações de

poder locais, além dos possíveis impactos da distribuição de recursos e poder, estão dando um

passo rumo ao ostracismo ou mesmo ao fracasso (SACHS, 2002; GADOTTI, 2008; TOTH;

MERTENS; MAKIUCHI, 2012).

Se  necessitarmos  de  um  caminho  para  uma  governança  suficientemente  boa

(FONSECA; BURZSTYN, 2009),  Betto (2004) aponta a necessidade de instituirmos uma

“Economia  da  Suficiência”15,  que  nos  servirá  de  parâmetro  para  um  desenvolvimento

sustentável, pois buscando na historicidade e na reflexão da ação humana, superará relações

de profunda desigualdade, logo, assegurará os direitos básicos a todos os cidadãos. Contudo,

para isso é preciso uma redefinição dos papéis dos governos, e de uma reorientação do “jogo”

com “regras clara e perenes” (BURZSTYN, 1998), onde a sociedade seja contemplada em

suas demandas mais autênticas pelo Estado, estendendo a cidadania a toda a população.

Não quero aqui afirmar que a indução de mudanças, ou a superação do modelo de

poder se deem única e exclusivamente por parte do Estado, mas em se tratando de processos

de exclusão societária, que o sertão e as comunidades rurais passam, onde o histórico político

condiciona socialmente à submissão, e a população só consegue desenvolver-se dentro dos

limites  dessa  realidade,  o  Estado  acaba  por  se  tornar  o  maior  indutor  de  transformações

através  da  execução  de  políticas  públicas  (CHACON, 2007).  Em última análise,  e  como

processo de reflexão sobre essa questão, faz-se necessário a mudança na estrutura de ação do

Estado.

A efetivação dessa mudança se dá a partir da legitimação da sociedade, em um

processo educativo e profundo, ou seja, conscientizador, com o estabelecimento claramente

do posicionamento transformacional e autorreflexivo, ou como diria Freire (1996), buscando

contra quem e a favor de quem a minha prática está definida. Se é pela busca da autonomia do

sujeito com a implementação de um projeto de Estado, ou é na adequação e na reprodução

ingênua de algumas políticas públicas.

15 Betto (2004)  define  a  economia  da  suficiência  como sendo a  que  “assegura  a  cada  cidadão os  direitos
básicos: alimentação, saúde e educação; moradia, trabalho e locomoção; cultura, informação e lazer” [s.p.].
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4  O  CAMINHO  ESCOLHIDO  PARA  ENCONTRAR  A  JUVENTUDE  E  PARA

CONSTRUIR A PESQUISA COM ELA

“Tudo que se vive,  tudo que se pensa,  tudo o que se
ensina-e-aprende, tudo o que antes e depois se pesquisa,
são eixos, feixes e integrações de processos interativos e
sociais. São teias e são tramas de sentidos, sentimentos
e saberes  por meio dos quais pessoas como nós e os
nossos  alunos  vivem e  pensam a  história  que  criam.
Sabendo disto ou não.”

(BRANDÃO, 2003, p. 311)

Como pesquisador, que reconhece no materialismo histórico e dialético o campo

de reflexão, acredito, assim como Brandão (2003), que há de se questionar o saber que se

constrói, e principalmente, o saber que já foi construído, diferenciando o processo de pesquisa

entre “como se pensa o fazer da pesquisa científica” e “como se faz a pesquisa científica que

se  pensa”  (BRANDÃO,  2003,  p.  10),  questionando  as  relações  de  saber-poder  que  se

estabeleciam e determinavam teorias e práticas alheias e distantes do contexto social onde

eram produzidas. Compreendo, portanto, que a neutralidade pretendida pela ciência não tem

razão de ser na psicologia sócio-histórica da qual tomo parte.

Inicialmente a  pesquisa pretendeu seguir  unicamente uma proposta  qualitativa,

pois  os  dados  qualitativos  proporcionam  a  construção  de  sentidos  para  os  sujeitos

investigados  na  medida  em  que  se  propõem  a  responder  às  questões  solicitadas

(NASCIMENTO, 2009).

Nesse sentido, segundo Minayo (1995, p. 21-22), a metodologia qualitativa: “[...]

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o

que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.

O  uso  de  técnicas  qualitativas  possibilitou  a  descrição  da  experiência,  com

enfoque  etnográfico,  que  como  conceito,  implica  uma  vivência  não  programada  para  a

descrição da vida em comunidade (MAGNANI, 2009). Além dos dias dos encontros com o

grupo, busquei nessa concepção metodológica, compreender a maneira de viver do ponto de

vista desses jovens e a formação dos laços de pertencimento com o território. Convivi com o

cotidiano da juventude arneiroense nas relações citadinas, afetivas, políticas e de lazer.

Contudo, percebemos16 que o acréscimo de uma perspectiva quantitativa poderia

confirmar, sob outra perspectiva, as observações que foram surgindo no grupo qualitativo.

16 Em alguns momentos ao usar a primeira pessoa do plural refiro-me à relação entre orientadora e orientando e 
às reflexões decorrentes dos nossos encontros.
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Portanto,  em um esforço de construção de complementaridade metodológica,  criamos um

questionário quantitativo que se inspirava na escala de avaliação (escala Likert) a partir de

afirmações sobre participação social e política, oriundas do grupo qualitativo a ser aplicado

com outros jovens da cidade, que não necessariamente fossem, ou tivessem sido, participantes

da associação, em uma tentativa de contextualização das percepções da população juvenil da

cidade onde o Arte Jucá está inserido. Ou seja, o questionário, apesar de ter sido elaborado

como tal por mim e a orientadora, em sua gênese é também produto dos jovens do grupo

qualitativo, e surge como força de análise dos resultados deste.

Conforme  Minayo  e  Sanches  (1993)  apontam,  o  uso  de  uma  perspectiva

quantitativa  nesta  pesquisa,  através  de  procedimentos  estatísticos  de  análise  de  dados,

possibilitou  o  estabelecimento  de  várias  inferências,  e  consequentemente,  a  definição  de

questões de amostragem. Dessa forma, a relação quali-quanti permitiu que os valores, atitudes

e opiniões, os fatos e processos particulares e específicos surgidos nos Círculos de Cultura

pudessem  encontrar  em  indicadores  e  tendências  observáveis  um  contexto  mais  amplo,

tornando-os mais claros e inteligíveis.

Ainda segundo esses autores, pela percepção quanti-quali, “é de se desejar que as

relações  sociais  possam ser  analisadas  em seus  aspectos  mais  'ecológicos'  e  'concretos'  e

aprofundadas em seus significados mais essenciais” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247).

Ou seja, as duas metodologias se complementam, trazendo cada uma mais questões a serem

respondidas pela outra. Assim, aprendi com essa pesquisa que para desvelar um pouco mais a

realidade, tanto mais necessito de instrumentos de coleta que investiguem todas as facetas,

dimensões e possibilidades do mundo vivido. Alguns autores consideram essa prática como

sendo  uma  triangulação,  que  consistiria,  então,  na  coleta  de  dados  através  de  várias

perspectivas, no uso de diversos métodos e no uso de várias fontes para que se contemplem,

confrontem e se comprovem as hipóteses de cada investigador (GARNELO, 2006).

A escolha por uma metodologia de pesquisa que fosse também intervenção se deu

a partir  da compreensão de que era necessária uma prática que também assumisse,  assim

como eu o fazia, compromissos éticos e políticos, colocando-se nas ruas, nos locais públicos,

onde  quer  que  os  sujeitos  estivessem,  sendo  produtos  e  produtores  de  subjetividades

(PORTUGAL, 2008).

Castro  (2008)  aponta  que  a  pesquisa-intervenção  com  jovens  demarca  uma

superação, de certo modo, da estagnação que a desigualdade estrutural entre pesquisador e

pesquisador  propicia,  quando  passa  a  adotar  concepções  de  infância  e  juventude  não

naturalizadas  e  dotadas  de  saber  próprio.  Cabe  ressaltar  que  a  autora  afirma  que  uma
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superação total é impossível, pois não há possibilidade de se excluir as diferenças essenciais

entre ambos,  mas ao iniciar uma atividade permanentemente reflexiva e problematizadora

dessa relação, consegue renovar o campo da pesquisa com esse segmento. Contudo, o que é

significativo  nessa  proposta  não  é  anular  a  historicidade  e  a  identidade  de  cada  um dos

autores, mas sim colocá-las inter-relacionadas, e sabendo que elas podem dialeticamente se

complementar,  ou  se  opor,  conforme  o  grupo  vá  se  constituindo,  onde  o  pesquisador  é

também  um “ator  de  quem  depende  a  continuação  do  processo  que  é  marcado  por  sua

presença e por sua ação” (CASTRO, 2008, p. 27).

No caso específico desta pesquisa, importa considerar que foi uma pesquisa que

prezou pelo cuidado epistemológico de ver os jovens integrados em seu mundo de cultura, em

seu modo de vida, em suas experiências pessoais e coletivas. Consideramos as redes mais

amplas, a dinâmica dos jovens, nas complexidades de relações, dos seus tempos, dos seus

ritmos  e  que  tece  narrativas  de  si  e  do  mundo,  como  caminho  para  a  intervenção  e

transformação do já conhecido (OLINDA, 2010).

Durante o período em que fiquei na cidade, contando minhas idas durante três

meses antes da pesquisa, como também o período em que realizava cada Círculo de Cultura,

utilizei-me do referencial teórico da Observação Participante em estudo etnográfico.

A observação participante se caracterizou por um período de interações sociais

intensas entre mim e os jovens, através de um mergulho na vida destes, com o intuito de

compreender por uma sincera partilha as experiências e a cultura que não me eram conhecidas

(FINO, 2003). Durante esse tempo, preenchi um diário de campo, e nele anotei meu convívio

na  cidade,  os  encontros  casuais  com os  jovens fora dos  espaços de pesquisa  e  os  novos

encontros com outros sujeitos, entre outras coisas.

Segui  o  procedimento mais  comum nesse método (QUEIROZ et  al.,  2007):  a

aproximação, inserção, construção de visão de conjunto e sistematização e organização de

dados. Na aproximação, iniciei o contato com a associação, através da presidente solicitando a

autorização para realizar a pesquisa na sede e solicitando informações sobre os jovens. De

posse da permissão e das informações, fui entrando em contato com alguns jovens indicados e

seus pais. Durante a inserção, fui à casa de alguns deles, e ao local de trabalho, e passei a

frequentar as áreas de lazer e fui a algumas festividades da cidade, dentre elas a festa da

padroeira.

Já a construção de visão de conjunto e a sistematização e organização de dados se

deu através  dos  Círculos  de Cultura,  que me orientavam sobre  a  percepção concreta  dos

jovens. Desse desenho metodológico elenco a necessidade de estabelecer um vínculo face a
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face com os sujeitos, tornando-me parte, sem perder o horizonte necessário do distanciamento

analítico.

4.1 Localização da pesquisa

O  contexto  investigativo  se  define  na  cidade  de  Arneiroz-CE,  situada  na

mesorregião do semiárido cearense,  microrregião do Inhamuns (centro-sul do estado)17.  O

“sertão  dos  Inhamuns”,  como  é  mais  conhecido,  compõe-se  dos  municípios  de  Aiuaba,

Arneiroz, Catarina, Parambu, Saboeiro e Tauá, e teve origem em aldeamentos jesuítas com

índios da tribo dos Jucás em sua grande maioria. Foi palco de diversos conflitos políticos

entre  as  famílias  herdeiras  das  riquezas  e  poder  das  sesmarias  que  proporcionaram uma

reconfiguração  geopolítica  e  cultural  para  a  região  (CHANDLER,  1981).  Possui  uma

população atualmente estimada em torno de 150.000 habitantes, e um dos menores PIB entre

as microrregiões do estado (IBGE, 2010). É uma região que ainda se presume expulsiva.

Figura 02 - Mapa do Ceará com localização geográfica da cidade de Arneiroz

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arneiroz.

A cidade de Arneiroz, no Censo de 2010 possuía 7.650 hab. (com estimativa de

7.768 para 2014). Foi emancipada como município em 1957. Recebe o nome de uma antiga

freguesia de Portugal, cujo significado etimológico é terreno arenoso e estéril (IBGE, 2010).

Como principal fonte de água cita-se o rio Jaguaribe, e possui um dos maiores reservatórios

17 Segundo  estudo de  Ribeiro e  Silva (2010) pelo Instituto de Pesquisa e  Estratégia Econômica do Ceará,
seguindo os critérios de classificação, 86,8% do  estado se encontra situado na região semiárida, tendo a
agricultura como um dos principais setores de participação, contudo o setor de serviços ainda é predominante
no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB).
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hídricos  da  região  –  Açude  Arneiroz  II  com  capacidade  de  197.06  hm³.  Possui  média

pluviométrica anual de 506,3mm, com concentração de chuvas nos meses de janeiro a abril,

estando bem abaixo da média anual do estado que é de 874,9mm (FUNCEME, 2013).

Nela, a imagem costumeira de cidades interioranas de pessoas sentadas à porta de

suas residências também se repete. Em um trecho de caminhada, era incontável a quantidade

de  vezes  que  respondia  um “bom-dia”  ou  “boa-noite”  a  idosos  e  jovens.  As  casas  todas

coladas umas às outras aparentam um sistema compartilhado de vida, e a noção de vizinhança

ultrapassa  o  mero  dividir  de  muros,  até  porque  eles  não  existem.  Durante  o  período  de

pesquisa, compreendido entre maio e agosto de 2014, as temperaturas não eram tão elevadas,

mas era fastidioso sair no início da tarde pelo mormaço, e dessa forma, todos os encontros

aconteceram já no cair do dia e começo da noite. A cidade possui duas praças no centro, uma

ao lado da Igreja Matriz, e outra logo à frente, após o patamar. A de baixo parece concentrar

mais os jovens por estar próximo de empreendimentos comerciais e de uma pizzaria.

Figura 03 - Foto de rua da cidade

Fonte: https://www.flickr.com/photos/socorrofeitosa.

Durante a semana, as praças têm como público mais recorrente os adultos do sexo

masculino que levam cadeiras e se sentam em círculo, e crianças ainda sob o olhar atento das

mães que as levam para passear e brincar. No final de semana, essa configuração é acrescida

da presença dos jovens, mas em um número menor do que esperava. O pico de ocupação das

praças nesse período é logo após a missa.

https://www.flickr.com/photos/socorrofeitosa


47

Figura 04 - Foto da Igreja Matriz

Fonte: https://www.flickr.com/photos/socorrofeitosa.

Em um trajeto de aproximadamente um quilômetro pelo centro, pude contar oito

bares, sempre com pessoas, independente do horário, do sexo e da idade. É comum na cidade

que os jovens iniciem o consumo de álcool ainda na juventude, sendo inclusive socialmente

estimulados, como pude perceber através da observação etnográfica.

Sobre os equipamentos sociais na sede, na área de esporte e lazer, existem duas

quadras mantidas pela prefeitura, e um campo de futebol em um terreno particular, mas que é

aberto para o público, além de 5 praças; na área de saúde, existe um hospital e um posto de

saúde; na educação, além das escolas, existe uma creche municipal; na proteção social básica,

há um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A princípio percebi que parte dos jovens acima de 25 anos não se encontram mais

na cidade, tendo ido morar em grandes centros urbanos, especialmente São Paulo, à procura

de condições de vida que aparentemente a cidade não oferecia. Fato esse que se confirmou ao

observar o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, a partir da pirâmide etária.

Gráfico 01 - Distribuição por faixa etária

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

É uma cidade marcada pela emigração perene dos habitantes, pois a população se

https://www.flickr.com/photos/socorrofeitosa
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mantém em números demográficos praticamente a mesma, ainda que a taxa de natalidade, 18

seja maior do que a de mortalidade, 19, em anos seguidos (dados pesquisados entre os anos de

2000  e  2010),  de  onde  se  deduz,  do  ponto  de  vista  de  sustentabilidade  social  que  é

provavelmente uma cidade marcada pela desarticulação de políticas públicas que favoreçam a

permanência territorial.

No  aspecto  sociocultural,  a  Incidência  da  Pobreza  Subjetiva,  que  revela  o

sentimento de impotência e exclusão social, está calculada em 74,45%, ficando à frente de 24

dos  176  municípios  do  estado  (IBGE,  2010),  significando,  dentre  outras  coisas,  que  a

população tem um baixo movimento de empoderamento ou de emancipação.

A  economia  é  centrada  em  pequenos  comércios,  na  agropecuária,  mas,

principalmente, através da prestação de serviços, onde o PIB (valor adicionado) se concentra

em 66,84% dessa  área,  seguido  pela  agropecuária,  confirmando os  dados  do  Instituto  de

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Não há diversificação de atividades e

fontes de renda que proporcionem garantias de segurança e permanência das pessoas. Além da

instituição Arte Jucá não existem outros grandes projetos locais de envolvimento comunitário.

4.2 O Arte Jucá

Figura 05 – Fachada da Instituição com alguns membros

Fonte: Acervo Institucional.

Sobre a instituição, nascida como um grupo de teatro em maio de 2000, passou a

ser uma instituição legalmente constituída transformando-se na Associação dos Amigos da

Arte,  Ciência  e  Cultura  de  Arneiroz.  Atualmente  o  grupo  desenvolve  outras  linguagens

artísticas por meio da música, vídeo, folguedos populares, entre outros. Esse diálogo que o

18   Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
19   Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
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grupo  mantém  entre  arte,  ciência  e  cultura,  conjuntamente  com a  ampliação  de  fazeres,

permitiu uma pluralidade de intervenções de cunho cultural, político e social.

Então veio o comprometimento social e com isso o desenvolvimento de uma ação
que tem sido de fundamental importância para nossa comunidade no que diz respeito
à valorização de nossas tradições culturais e à socialização de crianças, adolescentes
e jovens envolvidos nas muitas atividades desenvolvidas20.

Atualmente,  a  associação  é  a  responsável  pela  organização  do  Festival  dos

Inhamuns:  Circo,  Bonecos  e  Artes  de  Rua.  Esse  evento  é  um encontro  de  artes  cênicas

realizado  no sertão  dos  Inhamuns,  apresentando múltiplas  linguagens  dos  artistas  de  rua,

circenses, bonequeiros e demais performances. O festival é eminentemente um espaço para

trocas, onde participam grupos de diversos lugares do planeta com diferentes idiomas, e de

onde surgem possibilidades de intercâmbios artísticos.

Em  uma  reunião  com  a  atual  presidente  Maria  José  Cavalcante  (29  anos  –

participa desde os 16 anos), e com a vice-presidente Ernikelvia Viana (30 anos – participa

desde os 16 anos), conheci melhor a história da instituição e dos grupos para assim ter mais

subsídios  analíticos.  Desse  encontro,  soube  que  o  Arte  Jucá  se  encontra  em período  de

latência de grande parte de suas atividades. No que se refere às ações culturais, ele se encontra

dividido em três núcleos: Teatro (Juká de Teatro), Música (Poesia Remoída em Sol Maior) e

Folguedos  Populares  (Reisado  do  Mestre  Ema  e  Reisado  Mirim).  Cada  núcleo  tem

independência  no  processo  de  criação  e  decisão  sobre  apresentações,  na  forma  de  atuar,

composição;  contudo,  todos  estão  condicionados  aos  processos  e  regras  da  instituição.

Atualmente, o único grupo em atividade constante é o Juká de Teatro, que apresenta autos,

farsas e demais atividades cênicas, através dos editais de grandes instituições como BNB,

SESC etc. O grupo já fez viagens internacionais, participando do Festival Tangolomango na

Colômbia, como também já participaram de um filme do Chico Anysio chamado “O Auto da

Camisinha”. A peça que estão apresentando agora se chama “A Farsa do Cuviteiro” que conta

a história de um rapaz que tenta enganar um rico comerciante para poder roubar a noiva deste.

Os  jovens  do  Arte  Jucá  foram escolhidos  em detrimento  de  outros  jovens  do

município,  pois  já  possuem  elos  regionais  e  comunitários  fortalecidos  pelo  histórico  de

atuação, de participação em festivais, e de auto-organização juvenil, o que  a priori poderia

dotá-los de uma vivência ampliada com as pessoas da cidade e da região no semiárido, como

também com as políticas públicas que atravessam o fazer cotidiano artístico e político do

grupo.

20   Retirado do site http://festivaldosinhamuns.wordpress.com.
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Acredito que essa “plural-dialogicidade” permite  aos  jovens,  através  das  artes,

vivenciar a dimensão social, cultural, política e econômica, e compartilhar a vida entre os

espetáculos, os reisados, as danças, que proporcionam os laços de pertencimento comunitário,

e  na aprendizagem do manuseio de novos recursos,  descobrem outras linguagens para se

expressar.

4.3 O Estudo Qualitativo

“Então a razão me falou: o homem não
pode fazer parte do orvalho como as pedras 
fazem.
Porque o homem não se transfigura senão
pelas palavras.
E isso era mesmo.” 

(Manoel de Barros em Poesia Completa)

Os critérios utilizados para a seleção dos jovens no grupo qualitativo foram: a

permanência na cidade, estar na faixa de 15 a 30 anos (pensando as políticas públicas de

juventude e o Estatuto), ter participado (ou ainda participar) de algum dos núcleos de ação

popular (reisado, teatro, banda cabaçal etc.) e o interesse destes e destas em frequentar os

encontros. Para essa chamada contei com a ajuda da atual vice-presidente da instituição que

forneceu alguns nomes. Fui à casa de cada um deles, acompanhado de uma jovem que os

conhecia, apresentando-me e marcando um encontro presencial com todos e todas.

Foram 4 encontros presenciais e um último que se deu através de meio virtual.

Justifico  esse  último  encontro  a  partir  da  avaliação  dos  encontros,  onde  os  jovens

demonstraram  seu  descontentamento  com  a  quantidade  dos  círculos  de  cultura,  e  até

solicitaram outros, mas ficou difícil conjugar os horários de todos e todas21.

Dessa forma, pensamos em um encontro virtual, através de uma rede social como

um segundo encerramento, onde eles poderiam escrever um pequeno texto sobre a experiência

da pesquisa. Cada um falaria um pouco como foi participar, o que pensaram sobre o grupo,

fazendo uma avaliação final. A ideia surgiu a partir do conhecimento de uma experiência de

pesquisa com círculo reflexivo biográfico com jovens (OLINDA, 2010) e sendo proposta para

o grupo, foi logo aceita e procedeu-se à confecção. Cada um escreveu um pouco, sintetizando

a experiência de participar de uma pesquisa de mestrado, e como foi participar dos círculos de

21 Importa salientar que a quantidade de encontros seguiu definição do projeto inicial  para compreender os
significados atribuídos à juventude, política e participação. Entendo que, se por um lado, atingi os objetivos
coletando esses  dados,  por outro,  ficaram inúmeras  possibilidades de desdobramentos das  temáticas  que
resultariam em diversos outros encontros e que possibilitariam a esses sujeitos falar mais sobre política e
juventude, a partir das próprias experiências, e que restam como apontamento para pesquisas futuras.
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cultura.

Figura 06. Apresentação do Reisado Mirim

Fonte: Acervo da Instituição.

Os encontros presenciais  se compuseram da seguinte forma: um que definiu a

metodologia de funcionamento do grupo, como etapa inicial para se pensar participação e

construção coletiva; um segundo que teve como temática central a caracterização do espaço

físico e simbólico de pertencimento, o sertão; o terceiro que discutiu concepções de juventude

e  política;  e  o  último que falou especificamente  de participação,  e  também realizou uma

avaliação dos encontros.

Estes  se  realizaram  na  sede  da  instituição.  Todos  os  jovens  eram  membros

oriundos do Reisado Mirim, que na época tinham entre 10 e 13 anos, por exceção de um

membro que fez parte da “segunda geração”, sendo este o mais novo. Inicialmente no grupo

de  reisado  eram  32  jovens,  mas  com  o  passar  do  tempo  esse  número  foi  se  reduzindo

paulatinamente até chegar a um número oscilante de participantes.

Dessa  forma,  para  esta  pesquisa  foram  convidados  12  dos  jovens  que

permaneceram mais tempo no reisado; contudo, apenas 6 jovens compareceram no primeiro

encontro, tendo 5 permanecido para todos os grupos e participado efetivamente.  Diante do

critério  de  confidencialidade  previsto  no  Termo  de  Esclarecimento  Livre  e  Esclarecido

(Apêndices A e B), atribuiu-se números (1 a 6) a cada um deles, para identificar suas falas e

participação.

Destaco  que  alguns  dos  jovens  acabaram por  não  participar  efetivamente  por

estudarem em uma escola  profissionalizante  no  município  de  Tauá (distante  42  km),  e  o

horário do transporte de retorno não era compatível com a hora definida pelo restante do

grupo. Já outro jovem informou que era no horário do “jogo de bola”,  dando preferência
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àquela atividade. Por fim, não consegui localizar o último participante. Em supervisão com a

orientadora, após o primeiro encontro, acreditamos que aquele quantitativo de jovens para um

círculo de cultura era suficiente para atender aos objetivos da pesquisa.

Todas as atividades foram definidas coletivamente a partir das ideias iniciais que

foram  apresentadas.  Além  das  atividades,  também  se  decidiu  sobre  os  dias,  horários  e

funcionamento  do  próprio  grupo.  A formulação  do  processo  como  pesquisa-intervenção

possibilitou  a  compreensão  de  que  os  sujeitos  poderiam,  ainda  que  não  completamente

conscientes  da  temática,  exercitar  a  capacidade  de  planejamento  e,  consequentemente,  se

apropriarem do conceito de participação social, a partir da experiência no grupo.

Nessa  etapa,  como  procedimento  de  coleta,  foram  utilizados  os  círculos  de

cultura, que consistem na direta interação entre os participantes e o pesquisador, a partir das

discussões temáticas (FREIRE, 2005). A escolha por esse procedimento se deu por acreditar

no aspecto dialógico e relacional que a proposta apresenta, confluindo com a visão de homem,

mundo e de prática educativa freireana e que orienta minha existência como profissional e

como pesquisador. O funcionamento desse método será detalhado mais à frente, fortalecendo

a escolha pelo instrumento.

Inicialmente tentou-se proceder com gravação de áudio e vídeo, mas pela ausência

de um bom equipamento, permaneci somente com o primeiro. Cabe salientar a observação de

Bourdieu (2008), quando afirma que a transcrição não é um mero ato mecânico de passar para

o papel o discurso gravado, pois como um “exercício espiritual”, deve o pesquisador observar

os silêncios, as pausas, e toda sorte de não ditos que estão presentes no discurso. Com isso,

acredito que será possível a análise reflexiva e interdisciplinar, sem reduzir os discursos a

questões  puramente  linguísticas,  compreendendo-os  na  materialidade  discursiva,  no

afloramento das contradições argumentativas, e observando-os através da análise ideológica.

As  transcrições  passaram  por  uma  análise  de  discurso  (ORLANDI,  2000;

BRANDÃO,  2002)  que,  como  método  de  análise  qualitativa,  esmiuçou  a  relação  entre

linguagem e sociedade, e permitiu uma “pesquisa pela procura da compreensão crítica do

significado do conteúdo que é comunicado” (NASCIMENTO, 2009, p. 28). Segundo Ratner

(1995) é a linguagem que torna a experiência explícita, sendo assim a análise do discurso é

fundamental para esta pesquisa.

Dessa abordagem de pesquisa podemos apreender todos os sujeitos como centro

do  processo,  onde  as  experiências,  as  narrativas  e  a  aprendizagem  experiencial  são  as

categorias de reflexividade crítica, e que permitem a valorização do saber vivido em contínua

complementariedade ao saber produzido. Nesse sentido, faço minhas as palavras de Pinheiro
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(2005, p. 23), quando também “sinto-me abrindo mão da cômoda – mesmo que insípida –

condição de espectadora,  de testemunha da história,  para o responsável – porém vívido –

lugar  de  partícipe  da  complexa  tessitura  social  em que  me  insiro,  na  dupla  condição  de

construtora e construída”.

Após as discussões nos círculos de cultura, todos nós podíamos utilizar aquilo que

foi trazido ao coletivo, propondo uma superação “das individualidades e se conscientizarem

das  condições  históricas  comuns  aos  membros  do  grupo,  levando-os  a  um  processo  de

identificação e  de atividades conjuntas  que caracterizam o grupo como unidade” (LANE,

2006, p. 17). Faço esta afirmação a partir dos resultados obtidos na pesquisa e que serão

detalhados no capítulo à frente. 

4.3.1 Os Círculos de Cultura

Inicialmente, Freire teorizou esse método para a alfabetização de Jovens e Adultos

em sua prática educativa  ainda  na década  de 60.  Os Círculos  de Cultura são espaços de

“leitura  de  mundo”  e  reinterpretações  por  meio  de  “palavras  geradoras”  que  partem  da

realidade dos integrantes do grupo, ou seja, daquilo que já conhecem, e apropriando-se dessas

informações, podem superar situações que os impedem de Ser Mais (FREIRE, 2005). São

espaços onde as pessoas se reúnem para discutir sobre sua prática, trabalho e a realidade que

está inserida (GADOTTI, 1996).

A minha vivência no Grupo Esperançar, que utilizava esse recurso, me leva a crer

que o círculo, ou rede, de percepções diversificadas, com falas encharcadas de experiências,

ajuda  a  construir  a  identidade  do  grupo,  mas  principalmente  potencializa  a  análise  das

informações coletivizadas.

Os  círculos  de  cultura  como ferramenta  de  coleta  e  de  análise  de  dados  têm

demonstrado ser uma prática coerente com o campo de pesquisa na educação (PETROLA;

NASCIMENTO; RIBEIRO, 2009), porque partem de um projeto metodológico que propõe

uma  visão  dialógica  e  horizontal,  e  além  de  servir  como  coleta  de  dados,  também

problematizam dentro do próprio grupo todos os pontos trazidos, propondo novas definições e

consequentes reinterpretações dos conceitos e da realidade, como etapa de conscientização e

consonante a ideia de uma pesquisa-intervenção.

A configuração em círculo traz aspectos importantes para a pesquisa, seja pelo

sentido  primitivo  de  compartilhamento  de  saberes,  seja  pela  inexistência  de  lugares  de

importância na roda, todos ocupam o mesmo lugar na rede que se tece através do formato
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circular, ou seja, todos e todas têm o direito de se expressar, aprender e participar de forma

coletiva e livre, sentindo-se responsáveis por tudo que é produzido, num contínuo exercício de

protagonismo dentro do círculo.

O método vem sendo utilizado há muito tempo, tanto em práticas de psicologia

comunitária (PINHEIRO; BARROS; COLAÇO, 2012; OLIVEIRA et al., 2008), como na área

da saúde (FERNANDES; BACKES, 2010; MONTEIRO; VIEIRA, 2010), e tem demonstrado

enorme efetividade no trabalho com temáticas da educação popular, ao permitir que todas as

funções dos participantes se misturem, sem uma confusão de papéis, porque ali todos ensinam

e aprendem coletivamente a partir das experiências que os tornaram homens e mulheres.

Cada círculo de cultura foi dividido basicamente em três passos: a investigação

temática,  a  tematização  e  a  problematização,  conforme  sistematização  freireana,  além da

avaliação de cada encontro ao final.

A  investigação  temática iniciava  sempre  a  busca  do  universo  de  sentidos  e

significados  comum  a  todos.  Para  isso  usamos  poesias,  músicas,  imagens,  vídeos  como

instrumentos mediadores. Essa etapa funcionava também como uma forma de acolhimento

dos jovens, porque sempre se iniciava de maneira mais lúdica e servia de integração.

Depois, na segunda etapa, na tematização, aproximávamos os conceitos elencados

anteriormente com a realidade dos jovens, encharcando de significados sociais, ou seja, era o

processo de codificação e decodificação dos temas, na busca de tomar consciência do mundo

vivido.

Por fim, durante a etapa da problematização,  discutíamos os conceitos, com o

intuito  de superar a primeira  visão mágica por uma visão crítica,  na mudança do tipo de

consciência ingênua para a consciência crítica,  partindo para a transformação do contexto

vivido.

Essa mudança do tipo de consciência se dava pelo que Freire (2005) chamava de

um ato de humanização. Ele afirmava que a humanização seria o caminho que os homens e

mulheres deveriam escolher para se tornarem conscientes de si mesmo, e, consequentemente,

dos outros, ao refletir sobre a forma de atuar e de pensar, colocando essas reflexões em um

movimento de libertação em comunhão, a partir também da necessidade dos demais. Dizia

que tanto a humanização como seu oposto, a desumanização “são possibilidades dos homens

como seres inconclusos e conscientes da sua inconclusão” (FREIRE, 2005, p. 48).

Nesse  azo,  se  as  funções  psicológicas  se  apoiam  nas  experiências  sociais

(VYGOTSKY, 1991),  e  o  desenvolvimento  da  consciência  acontece  invariavelmente  na

atividade social prática, somente em vivências coletivas, como nos Círculos de Cultura, seria
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possível conhecer o significado mais profundo da humanização que é o de conscientizar-se

através e com os outros (RATNER, 1995), ou como afirmava Freire (2005), a educação só é

plena se feita em comunhão.

Para  mim,  esse era  o principal  percurso  metodológico possível  que conjugava

minha história, a dos jovens e a investigação sobre participação social e política.

4.4 O Estudo Quantitativo

Já o grupo quantitativo foi selecionado apenas pelo critério de limitação pela faixa

etária.  Inicialmente procurei as duas escolas do município, uma de Ensino Fundamental e

outra  de  Ensino  Médio,  mas  apenas  a  diretora  da  segunda  permitiu  a  minha  entrada  na

instituição e a aplicação da escala. Justificamos a procura pelas escolas, por serem espaços

onde  encontraríamos  mais  rapidamente  uma  maior  quantidade  de  jovens  que  pudessem

responder o questionário.

O total de alunos matriculados nos dois turnos da Escola de Ensino Médio é de

246 alunos, com a seguinte distribuição por ano escolar:

Quadro 01 - Distribuição de Matrícula por ano escolar

Ano Escolar Nº de Matrículas

1º ano EM 108

2º ano EM 61

3º ano EM 77

Fonte: Diretoria da Escola.

Contudo, segundo a diretora, a média de frequência durante o ano cai para em

torno de 150. Acabei me concentrando no turno matutino, principalmente porque desejava

discutir os dados quantitativos no grupo qualitativo com os jovens, o que aconteceria no dia

seguinte, e, portanto, não teria muito tempo para preparar todos os dados, caso trabalhasse

com  os  dois  turnos.  Dessa  forma,  apliquei  o  questionário  a  61  jovens22,  configurando

aproximadamente 41% dos jovens da escola.

Em  conversa  com  a  diretora,  explicando  os  objetivos  para  a  aplicação  do

questionário, ela questionou se eu aplicaria os questionários ou seriam os professores. Validei

22 Esse número representa uma amostragem, com nível de 90% de confiança, a partir de um erro amostral de
8%  -  diferença  entre  o  valor  estimado  pela  pesquisa  e  o  verdadeiro  valor,  segundo  Santos  (2014),
considerando a população de alunos da escola.
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as duas alternativas, desde que, em optando pela segunda, eu precisaria ter um momento com

os professores para orientá-los sobre a aplicação, caso houvesse dúvidas por parte dos jovens.

Percebendo o  desejo  da  diretora  que  assim fosse  feito,  e  inclusive,  como estratégia  para

ganhar  tempo na  aplicação,  de  modo que  não interferisse  no  cronograma das  disciplinas

naquele dia,  e  como cada série/ano só possuía uma única turma por  turno, optamos pela

segunda alternativa,  e assim realizei uma pequena explanação sobre os objetivos gerais  e

específicos da pesquisa para os três professores, cada um responsável por uma turma. A média

de aplicação com cada uma das salas foi de 30 minutos.

O questionário (APÊNDICE C) constava de duas perguntas demográficas (idade,

ano escolar); uma sobre participação em grêmio, associação ou outra forma de coletividade,

com objetivo de verificar se a participação em espaços organizados produziria percepções

diferentes  acerca  da  temática;  duas  perguntas  de  definição  (o  que  é  política,  e  o  que  é

participação política), além de 10 questões inspiradas na escala de Likert. As perguntas de

definição foram utilizadas para sabermos se as perguntas da escala seriam compreendidas a

partir do referencial de participação social e política que embasava teoricamente o estudo,

dentre eles Moroni (2006).

A escala é uma ferramenta que indica um sentimento médio entre os questionados,

e deve ser usada em pesquisas sociais quando há multidimensionalidade de interpretação das

afirmações  propostas,  como defende Everdosa (2004).  Pode ser  calculada por  uma média

ponderada  com  base  no  peso  atribuído  a  cada  opção  de  resposta,  ou  ainda  a  partir  da

Mediana23 (COUTINHO, 2014). Tendo diversos autores e autoras discutido e comprovado a

validade e fidedignidade das informações oriundas dessa escala (CUNHA, 2007; RAVE et al,

2005), mantivemos a escolha por ela.

A escala se compunha de uma variação de “discordo completamente”, “discordo”,

“nem concordo, nem discordo”, “concordo”, até “concordo plenamente”, com pesos de 1 a 5

respectivamente. A escolha por cinco opções é decorrente da observação de Cunha (2007) que

demonstrou  que  em  questionários  com  um  número  maior  de  possibilidades  há  uma

dificuldade em definir um ponto de vista em escala, e que em algumas situações de aplicação,

diversos  sujeitos  começaram  a  escolher  aleatoriamente  a  resposta,  o  que  prejudicaria  a

relevância da pesquisa.  

A escala Likert apresenta diversas vantagens, como facilidade de aplicação e de

maior objetividade. Por outro lado, entende-se a desvantagem da quantificação e padronização

23 Mediana é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados.
(BEHAR, 2005).
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das respostas, considerando que uma opinião pode estar situada nos intervalos que existem

entre  duas  opções  ou  ir  mais  além  de  um  “discordo  totalmente”  (WESTLAND,  2014).

Contudo, como a proposta deste estudo segue uma complementaridade metodológica, quanti-

quali,  é possível avaliar os aspectos subjetivos que poderiam ficar fora desse instrumento,

com os jovens participantes dos Círculos de Cultura.

Na avaliação a média, ou média ponderada, é calculada como se segue: X1W1 +...

+ XnWn / Total; onde W equivale ao peso da opção de resposta e X, à contagem de resposta

por opção de resposta. Esses dados da escala são feitos com estatística descritiva.

As afirmações a serem avaliadas eram as seguintes: 1) Eu gosto de Política; 2) Eu

participo das decisões  na minha cidade;  3) Participação Política é  importante  para mudar

minha cidade; 4) É possível fazer política com teatro, filmes, música ou outras formas de arte;

5)  Protestar  representa  uma  forma  de  participação  política;  6)  Votar  é  uma  forma  de

participação política; 7) A internet, as redes sociais (facebook, twitter, instagram etc.) é lugar

de fazer política; 8) Eu participo das decisões na minha escola; 9) Eu gostaria de participar

mais ativamente das decisões políticas na minha cidade; 10) Eu participo das decisões na

minha casa, na minha família.

Reforço que as afirmações eram oriundas de percepções do grupo qualitativo e

foram lapidadas para se tornarem categorias de avaliação por mim e pela orientadora. Em

cada uma delas  deveria  ser  marcada  apenas  uma oval,  tentando estabelecer  um fluxo  de

sentimentos sobre cada assertiva.  No entanto,  se em alguma delas houvesse mais de uma

marcação,  se  estivesse  em  branco,  ou  mesmo  rasurada,  somente  aquela  opção  seria

desconsiderada no cálculo da média ponderada. O questionário só seria invalidado por inteiro

estando em branco ou tendo todas suas respostas incompreensíveis, fato que não aconteceu

com nenhum deles.
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5 DAS PALAVRAS QUE ME FORAM DITAS E DAS PALAVRAS QUE PRONUNCIEI

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa, diante dos objetivos

específicos  iniciais.  Nele  tento  realizar  uma  discussão  a  partir  da  teoria  apresentada

anteriormente com as palavras que me foram trazidas pela juventude, tanto nos Círculos de

Cultura,  como  também através  dos  questionários,  e  permanecer  na  prática  dialógica  que

realizei com a juventude arneiroense.

Prática onde, mediatizados pelo mundo, aprendemos juntos a dar nome ao próprio

mundo. Disposto a escutá-los em suas opiniões, assumi a tarefa de “dar a palavra”, ou seja,

convidá-los a assumir lugares na história que estávamos construindo (FREIRE, 2005). Mas

sei que o que aqui apresento está longe de abarcar a realidade dos jovens de Arneiroz, ou suas

concepções  com  fortes  raízes  territoriais  e  experienciais,  mas  acredito  que  um  sul  se

estabelece,  e  que  diante  dele  outros  resultados,  outras  perguntas,  outras  análises  serão

possíveis.

Uma questão que é crucial para a compreensão desses resultados é a própria teoria

transformacional que orientou toda a pesquisa, ou seja, na medida em que se compreende a

utilização dos círculos de cultura e a ação intencional, não neutra, proposta na sua execução.

Nesse sentido, entendo que a minha posição de pesquisador é a de interferência no grupo, mas

não necessariamente nos resultados. A forma escolhida para trabalhar foi e é encharcada de

experiências, inclusive as minhas como sujeito social  que em alguns momentos aparecem

durante o grupo como possibilidade de compartilhamento, tanto como de análise.

Freire (1996) afirmava que a pesquisa é o caminho para se conhecer o que ainda

não se conhece, mas também para comunicar e anunciar outras novidades. Assim, a pesquisa

que em mim e nos sujeitos se deu, sugere a compreensão fundamental em que também me

torno  sujeito  dela,  e  que  consequentemente  requer  que  eu  me  dê  também.  Muitas  vezes

durante os círculos ao me posicionar ideologicamente,  ou compartilhar minhas ideias, era

feito, não na tentativa de impor meus pensamentos ou conduzir os grupos, mas na crença da

inter-relação no grupo do qual eu estava fazendo parte durante a pesquisa. A intervenção na

realidade  é  também  meta  de  uma  pesquisa  politicamente  engajada,  já  que  a  pesquisa-

intervenção, como ato educativo, também é ideológica.

Outra  questão  que  também  atravessa  a  compreensão  desses  resultados  é  a

percepção de que o Ceará possui uma história política um pouco diferente dos demais estados

do Nordeste (MESQUITA, 2007). Aqui predominaram a pecuária extensiva e a indústria da

seca que acabavam por configurar oligarquias muito frágeis quando comparadas aos estados
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de  Bahia  e  Pernambuco,  por  exemplo,  favorecendo  o  poder  dos  coronéis  em  suas

microrregiões  de  domínio.  Segundo  o  autor  retrocitado,  essa  fragilidade  de  poder  local

favoreceu alternâncias  de forças  políticas  e  de  visões  de governança  no estado até  1985,

quando então Tasso Jereissati assume o governo, como candidato dos empresários, e se cria a

permanência de um determinado grupo político, apoiado pelos antigos coronéis. Isso fez com

que  a  formação  política  cearense  dificultasse  iniciativas  de  organização  de  sociabilidade

política, fossem verticais ou horizontais.

Chacon (2007) afirma que com a entrada dessa nova oligarquia “urbana”, o Sertão

é caracterizado como arcaico e atrasado, e que, portanto, tem como única solução efetiva a

transformação do espaço pelo progresso,  pela “Era das Mudanças”24.  Diz:  “Assim,  ao ser

excluído o Sertão encontra sua nova posição de total subordinação, o que leva a uma lenta e

progressiva  desmobilização  de  sua  organização  produtiva,  social  e  cultural”  (CHACON,

2007, p. 102). Com o passar dos anos, essa visão de mundo foi se solidificando cada vez mais

no imaginário ideológico e popular, e muitos dos termos relativos a esse espaço acabam por

tomar conotações pejorativas.

5.1 A juventude25, participação e política no Sertão: Os Círculos de Cultura

No primeiro encontro, como dito anteriormente, compareceram 6 jovens. O perfil se

compôs de 2 jovens do sexo masculino, um deles com 14 anos, mas próximo a completar 15

no mês de junho, e por isso não foi desconsiderado no processo de pesquisa, e 4 jovens do

sexo feminino. O grupo se compôs da seguinte forma:

Quadro 02 - Classificação dos participantes dos Círculos de Cultura

Participante Sexo Idade Formação Escolar

Jovem 1 Sexo feminino 20 anos Universitária

Jovem 2 Sexo masculino 14 anos Estudante Ensino Médio

Jovem 3 Sexo feminino 17 anos Estudante Ensino Médio

Jovem 4 Sexo feminino 23 anos Universitária

Jovem 5 Sexo masculino 18 anos Estudante Ensino Médio

Jovem 6 Sexo feminino 18 anos Auxilia a mãe nas atividades de casa

Fonte: Elaboração do autor, 2014.

24 “Governo das Mudanças” foi o termo como ficou conhecido o governo de Tasso Jereissati, que trouxe a ideia
do progresso pela industrialização como caminho principal de desenvolvimento do estado. Contudo, o que
aconteceu  é  que  a  classe  industrial  saiu  mais  fortalecida  desse  processo,  aumentando  mais  ainda  a
desigualdade social (CHACON, 2007).

25 Importa  ressaltar  que  quando  falo  em  juventude,  ou  os  jovens  de  Arneiroz,  estou  me  referindo
essencialmente aos jovens da sede do município, em fase de escolarização, com quem tive contato. Estando
ausente nessas categorias os jovens campesinos de Arneiroz.
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Foi  feita  uma  rodada  de  apresentação,  e  solicitei  que  eles  fizessem  com  as

informações que julgassem necessárias para serem conhecidos, contudo todos se limitaram ao

nome e idade. Apresentei a proposta da pesquisa explanando os objetivos. Ressaltei que os

menores de 18 anos deveriam apresentar o TCLE, já que não haviam trazido, no próximo

encontro assinado por um responsável legal, além da assinatura deles mesmos, devendo o

responsável anuir com a participação.

A princípio, como não conheciam a proposta dos Círculos de Cultura ficaram um

pouco silenciosos, e como achei que não seria interessante explicar só teoricamente como se

daria, apostei que o funcionamento se tornaria mais claro à medida que os círculos fossem

acontecendo.  Contudo,  deixei  claro  que  todo  o  processo  de  pesquisa  seria  definido

coletivamente  com  o  grupo,  e  que  o  que  estava  apresentando  era  o  que  havia  pensado

inicialmente,  mas se todos decidissem percorrer  outro caminho,  faríamos essa redefinição

metodológica.

Diante disso, iniciei  com a investigação temática,  comecei com o motivo pelo

qual estávamos ali: a pesquisa e o mestrado. As duas jovens universitárias demonstraram ter

mais  conhecimento  sobre  a  questão  da  pesquisa,  ainda  que  de  forma  aparentemente

superficial.

Cabe ressaltar  que não existem faculdades  ou universidades  na cidade,  ambas

cursam graduações em uma cidade próxima que fica a 42 km de distância. A Jovem 4, por

estar há mais tempo no curso, disse já ter realizado algum tipo embrionário de pesquisa na

faculdade para determinadas disciplinas.

A Jovem 1, que estuda na modalidade de Educação à Distância, apesar de não ter

realizado nenhuma ainda, disse já ter lido sobre o assunto. Os demais jovens afirmaram nunca

terem realizado contato com essa prática, fosse lendo ou participando.

Embora todos entendessem o que era um curso de mestrado, quando questionados

sobre  o  interesse  deles  em  futuramente  adentrar  em  algum  programa  de  pós-graduação,

apenas a Jovem 4 disse pensar em fazer uma especialização na área de Recursos Humanos.

Tanto a Jovem 3 como o Jovem 5 disseram que bastava a quantidade de coisas que

eles teriam de estudar ainda na escola. Sobre essa questão, conforme Castro (2012) aponta,

aos jovens não lhes é perguntado sobre o desejo de ir  à  escola.  Sabemos que o discurso

vigente diz que para ser bem-sucedido profissionalmente, o processo formal de educação é o

principal caminho. Como afirma a autora: “Gostar de estudar, amar os professores e aprender

com prazer parecem ser disposições subjetivas, embora ainda presentes, mas cada vez menos



61

frequentes nas motivações que trazem e mantêm os jovens nas escolas” (CASTRO, 2012, p.

63),  e,  portanto,  o  desinteresse  escolar  acaba  sendo  um grande  problema.  Outra  questão

apontada é a de que na outra ponta da educação, alguns professores não acreditam na prática

educativa como prática libertadora, e essa despolitização acaba por ecoar na participação dos

jovens.

Freire  (1996)  também  discutiu  essa  questão  quando  propôs  a  formulação  da

pedagogia da autonomia, com a contextualização do saber e a intrínseca relação com a própria

vida, quer dizer, para ele, os educandos só descobrem motivações na aprendizagem se esses

conteúdos forem permeados de sentidos e significados para a realidade presente ou futura.

Nesse sentido, viver é constantemente se educar. E mais, quando afirma categoricamente que

ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, dizendo que é “não é na resignação

mas na rebeldia (grifo do autor) em face das injustiças que nos afirmamos” (FREIRE, 1996,

p. 78).

Essa era a minha preocupação com a pesquisa, a de que não fosse mais um espaço

educativo bancário, onde eu pesquisador depositaria um tipo de conhecimento. Meu interesse

era que esses jovens se envolvessem com a temática,  que a questão da participação fosse

suficientemente interessante para todos e todas, e que diante disso, pudesse permanecer, ainda

que como semente germinando, e lhes servisse durante as decisões e escolhas futuras para

cada um e cada uma.

Durante a tematização, pedi para que a Jovem 4 relatasse um pouco como havia

sido a experiência dela com pesquisa. Sucintamente ela relata uma entrevista realizada com

profissionais da mesma área de graduação, e relata ter sido uma experiência boa, porque ela

teve mais acesso ao campo de trabalho e à realidade da qual em breve faria parte. A Jovem 1

também falou  de  sua  experiência  com a  leitura,  ressaltando o  caráter  investigativo,  onde

tentava  se  conhecer  o  perfil  de  uma  determinada  comunidade  para  execução  de  uma

determinada política pública.

Para  problematizar,  afirmei  que,  diante  do  exposto  pelas  duas  jovens,  uma

pesquisa podia ser feita de diversas formas. Fosse através de uma entrevista com alguém, da

aplicação de um questionário, ou quando perguntávamos algo sobre alguém ou sobre alguma

coisa. De alguma maneira, quando tentávamos conhecer algo, quando tínhamos uma pergunta

e buscávamos uma resposta estávamos pesquisando, como por exemplo,  ao responder um

exercício  de  uma  disciplina,  líamos  nossas  anotações  ou  nossos  livros,  ou  quando  não

compreendendo o que afirmava um professor, pedíamos para que ele explicasse novamente.

Brandão  (2003,  p.  73)  diz  que  “mesmo  nas  dimensões  mais  simples  e  mais  cotidianas,
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algumas  formas  do  exercício  da  investigação  estão  presentes”.  Assim,  eles  seriam

investigadores tanto quanto eu.

Após minha fala, a compreensão do tema gerador se modificou, e eles começaram

a falar de situações de pesquisa em salas de aula, ou quando procuravam o menor preço de

determinados produtos, e um deles lembrou o Censo Demográfico realizado há 4 anos. Foi

interessante constatar que uma simples afirmação fez com que eles se percebessem diferentes,

em  um  papel  diferente  e  passassem  a  reconhecer  situações  que  antes  não  reconheciam.

Éramos todos pesquisadores.

Para dar continuidade ao processo de decisão e participação coletiva, levei um

calendário para que o grupo pudesse pensar nas datas e nos horários dos próximos encontros.

Definimos  inicialmente  os  encontros,  mas  com  a  observação  de  que  caso  houvesse

necessidade  e  desejo  do  grupo,  essas  datas  seriam  revistas,  como  também  poderíamos

conversar para que mais encontros pudessem ser agendados. Encerrei agradecendo a presença

de todos.

No  segundo  encontro,  como  acolhimento,  e  pensando  na  perspectiva  da

investigação temática, sugeri que eles fizessem um desenho, escrevessem uma palavra, uma

frase, ou algo que pudesse se relacionar com o tema gerador que trazia que era a própria

história e o Arte Jucá. A Jovem 3 justificou a ausência, por estar doente.

Logo após a produção, cada um poderia falar um pouco sobre o próprio desenho.

Para cada um deles foi entregue uma folha ofício A4 em branco e disponibilizei vários lápis

de  cores.  Pedi  para  que  o  material  produzido  por  eles  pudesse  ficar  comigo,  e  todos

concordaram.  Logo  no  início  eles  disseram que  era  muito  difícil  pensar  sobre  a  própria

história e verbalizaram a dificuldade de produzir.

Fiz uma intervenção afirmando que de fato era difícil pensar sobre nossa própria

história, sobre nós mesmos, porque no dia a dia, no cotidiano, geralmente ficávamos mais

atentos aos outros e ao que eles diziam sobre nós, mas que aquele espaço era para pensarmos

em nós mesmos. Foram dados alguns minutos, e diante da dificuldade,  informei que eles

poderiam reproduzir alguma música, ou outra coisa que pudesse estar relacionada com o tema

gerador, e decidi também fazer o meu desenho/palavra já que eu também fazia parte do grupo

e precisava me “aquecer/apresentar” para todo o grupo.

Após todos terem terminado, pedi para que quem se sentisse à vontade iniciasse

falando.  Nenhum deles iniciou.  Na tentativa de dar  fluxo, disse que começaria  a  fazê-lo.

Apresentei  a  minha palavra  –  Compromisso,  falei  um pouco sobre o  que  ela  significava

naquele momento com eles e com a pesquisa.



63

Logo em seguida, a Jovem 6 iniciou mostrando o desenho dela: “Eu coloquei o

que eu me acho, uma pessoa humilde, paciente, simpática, mas às vezes incompreensível e

coloquei 'lembranças: parte que não sai da minha cabeça'”. Além disso ela desenhou alguns

elementos  referentes  ao reisado,  como o chapéu,  a  camisa que eles  utilizavam.  Falou do

reisado mirim, da alegria que era fazer parte, e comentou com certa tristeza que dos jovens

que ficaram na cidade, poucos tiveram interesse em continuar no Reisado do Mestre Ema (que

é  o  reisado  para  membros  mais  velhos).  A Jovem  4  disse  que  os  jovens  só  estavam

interessados em namorar. A Jovem 6 afirmou que os jovens não têm mais interesse em usar as

roupas características por acharem “feias”.

Intervi dizendo que namorar faz parte do adolescer, e que devemos encontrar o

tempo necessário para realizar todas as atividades, definindo prioridades e orientando nossos

esforços para aquilo que nos é importante.

Depois foi a vez da Jovem 4. Ela fez uma Coroa de reis, um adereço do figurino

do reisado, e que também faz parte do “Imaginarium: a odisseia de um guerreiro brincante”26

(uma peça do Núcleo de Teatro). Ela comentou que a participação no reisado e no grupo de

teatro a ensinou a ter mais dedicação a partir do cuidado com o figurino, com a apresentação,

e que hoje ela se sente uma pessoa mais responsável depois de ter participado de todas as

atividades do Arte Jucá. E que o desejo dela para participar se fundava no interesse e desejo

de fazer do grupo uma referência para a cidade.

Em seguida se apresentou a Jovem 1 que escreveu duas palavras:  felicidade e

alegria. Explicou que são sentimentos que ela tem quando faz parte do grupo, e durante as

atividades que ela executa. Falou da dificuldade hoje de conseguir reunir as pessoas para as

apresentações e inclusive trazendo a ideia de que o reisado mirim não teria continuidade pela

saída de crianças, pelo desinteresse, e que eles têm cancelado algumas apresentações.

O  próximo  foi  o  Jovem 2.  Ele  fez  um desenho  de  uma  estrada  com alguns

elementos  dentro,  afirmando que  eram contribuições  do Arte  Jucá  para  ele.  Afirmou que

participar da instituição o ajudou a construir o caráter e a pessoa que ele é hoje. Escreveu

algumas palavras “lembrança, história, momentos, felicidade, verdade, música, risos”. Falou

que participou do projeto de inclusão digital do Arte Jucá.

O Jovem 5 iniciou falando que o desenho dele ficou um pouco  “fútil”, porque

todos os outros jovens fizeram desenhos falando muito do Arte Jucá, e o dele não tinha tanta
26 Essa foi uma das peças mais apresentadas pelo grupo, e pela qual ficaram muito conhecidos. O release da

peça é “O Cavaleiro da Triste Figura, depois de cortar a Península Ibérica de uma ponta a outra, atira-se com
o cavalo ao mar rumo aos Inhamuns, o mais mitológico dos sertões, a procurar por Dulcineia. Lá se encontra
com uma trupe de  brincantes  de reisado  que o auxiliam nesta  jornada fabulosa Sertão  adentro” (Fonte:
http://artejuca.webnode.com.br/products/imaginario-a-odisseia-de-um-guerreiro-brincante/).
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vinculação. O desenho dele é um jovem nu, de costas, com um buraco na altura do peito,

dando para ver  que o coração foi retirado e  se  encontrava nas  mãos dele.  Os cabelos  se

compunham de asas. Eu reforcei a ideia de que os desenhos não precisavam ser só sobre o

Arte Jucá, mas sobre eles também. Ele não quis falar sobre o significado do desenho.

Nessa etapa, ficou claro que a permanência na Associação fez com que existisse

um sentimento de construção de si mesmo, de algo que foi significativo para a definição da

identidade, como inclusive algo que é constantemente mutável, proporcional ao engajamento

de cada um deles. Percebo a dimensão do movimento, de transformação e contextualização

num espaço histórico-social concreto. Segundo Lima e Ciampa (2012), o indivíduo reage à

comunidade da qual faz parte e também a modifica a partir dessa reação. Portanto, a partir de

uma dialética hegeliana, segundo os autores, a identidade é uma questão política, ainda que

em determinados contextos esteja subordinada à dominação e opressão.

Na etapa de tematização, apresentei um texto/tema gerador para refletirmos sobre

a vida no interior. O texto era de um poeta paraibano chamado Jessier Quirino e se chama

“Paisagem  no  Interior”  (ANEXO  A).  A proposta  era  que  ao  ler  o  texto  pudéssemos  ir

reconhecendo  situações  descritas  no  texto  como  situações  vividas,  ou  em características,

pensamentos, sentimentos que poderiam costurar com a cidade e com eles mesmos. Fizemos

uma  leitura  coletiva,  cada  um  lendo  uma  estrofe  do  texto.  Após  algumas  boas  risadas,

iniciamos o trabalho com o texto.

Das referências do texto, eles ressaltaram algumas cenas que são muito comuns:

Forró pé de serra; novena em maio; bêbados; fofoca; bodegueiro adormecido; banho de rio, de

açude,  barragem;  brincadeiras  de  criança  (muitas  risadas  lembrando  as  principais

brincadeiras).

A partir disso, de todas essas imagens que eles traziam do texto, perguntei sobre

como era viver na cidade, com o que foi respondido pelo Jovem 5: “Não tem muito com o que

se divertir aqui”.

Pedi para que definissem a principal atividade de lazer dentro da cidade, sendo

unânime a escolha de um lugar: a praça. Mas os jovens não frequentam muito esse espaço,

pois dizem ficar mais dentro de casa, na internet, especialmente nas redes sociais. Sobre as

atividades religiosas, alguns vão a missas, mas também com pouca frequência. Nos finais de

semana, alguns frequentam os  “forrós”,  não porque gostem, mas “porque é o que tem. A

Beyoncé num vem tocar aqui no Arneiroz, né?” (Jovem 5). O diferencial é durante o período

das férias, quando se encontram nas calçadas com as pessoas que retornam durante um mês.

Começamos  com a  problematização,  dessa  forma,  solicitei  que  eles  pudessem
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falar sobre a cidade, como a apresentariam para uma pessoa que quisesse conhecê-la: 

“um povo acolhedor, mas que gosta de se preocupar com o que você vem a trazer,
como você está vestido, o que você traz, sua família” (Jovem 4);
“um  lugar  calmo,  e  melhor  pra  quem  está  mais  velho,  principalmente  para  a
terceira idade” (Jovem 1);
“uma cidade que você anda na rua sem medo de ser assaltado” (Jovem 2);
“cidade pacata pra quem gosta de pensar na vida” (Jovem 6);
“é calmo, mas num vá não” (Jovem 5).

Nesse momento a Jovem 6 iniciou uma defesa da cidade,  em decorrência  das

afirmações do Jovem 5, dizendo  “Eu amo morar aqui, estar aqui… Se eu pudesse, minha

vida inteira seria só aqui”. Logo após, a Jovem 4 disse também amar a cidade, mas que tem

muita vontade de sair.

Aproveitando a questão, perguntei aos demais se eles tinham interesse em sair da

cidade. Todos, com exceção da Jovem 6, falaram do desejo de sair da cidade assim que fosse

possível, alegando que não havia condições de crescimento econômico e pessoal na cidade.

Uns de forma mais imediata, outros dando um determinado tempo para ter mais condições

para conseguir sair27.

A Jovem 4 disse: “Não dá em nada, não tem o que oferecer. Fonte de renda aqui

é a prefeitura ou comércio ou o aposento”, continuando “Se a pessoa quiser evoluir mais,

não  tem pra  onde”.  A Jovem 6,  quase  que  em defesa  da  cidade,  reafirma  que  não  tem

interesse em “deixar meu lugar”, que não “consegue imaginar” saindo de lá.

Criou-se um momento de tensão, nesse momento, aproveitei para falar um pouco

da minha história, para criar um ponto de mediação, relatando a minha saída do interior e do

atual retorno,  reforçando a ideia de que as decisões não precisavam ser definitivas,  fosse

permanecendo ou saindo da cidade.

Contudo, o que ficou mais claro para mim, é que na concepção de futuro, para

esses jovens, existe essencialmente uma dicotomia: ficar ou partir.

O êxodo de jovens é um problema sério na economia e na política brasileira. Mais

de 835 mil jovens de 15 a 24 anos, entre 2000 e 2010, saíram de seus territórios de origem,

em todo o país. Esse número se agrava quando ampliamos a faixa etária até os 29 anos (IBGE,

2010). Essa saída é demarcada pela falta de acesso a bens culturais e a falta de autonomia

produtiva e inserção no mercado de trabalho, que gera dificuldade de sustento econômico

(DALCIN; TROIAN, 2009). No município, essa afirmação fica explícita quando a Jovem 4

27 Essa  questão  relativa  ao  “ficar  ou  partir”  apareceu  com muita  força  simbólica  no  discurso  dos  jovens.
Reforço  a  ideia  de  que  a  formação  histórica  e  simbólica  do  sertão  cearense  tem uma  forte  influência
decisória,  além  de  uma  má  gerência  de  políticas,  conforme  afirmo  durante  esta  dissertação.  Para
aprofundamento da temática, sugiro a leitura dos trabalhos de Wesz Junior et al. (2006) e Dalcin (2009).
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fala das fontes de renda existentes. Os jovens saem em busca daquilo que não encontram na

cidade, e com uma razão concreta, passam a buscar algo que julgam ser melhor do que a vida

interiorana  poderia  oferecer,  justificando  a  incidência  da  pobreza  subjetiva  já  relatada

anteriormente.

Contudo, quero deixar claro que não reforço o pensamento capitalista que atrela o

consumo a uma suposta melhoria na qualidade de vida. Compreendo que outros fatores como

autonomia, protagonismo, felicidade, sentimento de pertença, devem estar envolvidos nessa

mensuração, mas se analisarmos as possibilidades de um grande centro urbano, em termos de

aquisição de bens e serviços, chega a ser desonesto compará-lo com uma cidade de pequeno

porte.

Nesse  sentido,  a  saída  dos  jovens  não  se  trataria  de  um mero  expulsionismo

determinista, mas sim um atrativismo possibilista (RIBEMBOIM; MOREIRA, 2006), talvez

mais recentemente demarcado pelo não reconhecimento, por parte das políticas públicas, da

diversidade  dos  tipos  sociais  que  a  condição  juvenil  rural  demarca  nesse  espaço,  como

também pela desatenção dos cientistas sociais que poderiam promover uma maior visibilidade

através de investigações, e consequentemente, maior ação diante dos problemas que atravessa

essa juventude (WEISHEIMER, 2013).

No  terceiro  encontro,  compareceram os  jovens  2,  3,  4  e  5.  A única  que  não

desejava sair da cidade, a jovem 6, informou que em conversa com sua mãe, esta achou que a

cidade não a “estava fazendo crescer”, e decidiu enviá-la para São Paulo, reforçando a lógica

já exposta anteriormente.

Iniciamos a atividade com a música “Não é Sério” do grupo Charlie  Brow Jr

(ANEXO B), como aquecimento e início de investigação temática.

Questionei o que mais chamava a atenção na letra, o grupo ainda muito reticente

ficou em silêncio. Perguntei se eles concordavam com o que o cantor dizia que o “jovem no

Brasil não é levado a sério”. Concordaram com aceno de cabeça. Portanto, mudei a pergunta

para ver se eles achavam que eram levados a sério.

A Jovem 5 começa dizendo que não se sente levada a sério, principalmente pelo

fato de ser jovem, e que em nenhum dos espaços que frequenta, na escola principalmente, a

sua opinião é considerada. A Jovem 4 diz que o jovem não é levado a sério, porque “os mais

velhos dizem que a gente não entende, que não tem a experiência de vida que eles tem”.

Nesse momento perguntei se eles já tinham pensado sobre a adolescência dos pais,

dos avós, reforçando a ideia de que eles provavelmente teriam passado pelo mesmo processo

que agora os jovens do grupo estão passando, indaguei: “O que acontece para que o adulto
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ache que a opinião do jovem deixa de ser importante?” “Fica adulto”, foi a resposta do Jovem

5, acompanhado de risos. Com a minha solicitação de definição sobre o que era ficar adulto,

ele se referiu a responsabilidades financeiras e situações de provimento familiar. Ser adulto

era, portanto, ter responsabilidades, ter dinheiro e prover sustento, o contrário disso seria a

juventude?

A Jovem 4 disse: “O que difere o adulto do jovem é a responsabilidade. Criança

não quer saber de nada, só brincar, se divertir”. Perguntei se eles não achavam que o jovem

teria  responsabilidades,  eles  disseram  que  sim,  mas  “com  os  estudos”.  Todas  as  outras

responsabilidades decorrentes da vida coletiva eram mais associadas ao adulto.

Quando  questionados  sobre  o  que  seria,  portanto,  “juventude”,  assim  eles

definiram: “Quem não é mais criança, mas também não é adulto” (Jovem 2); “é quem pode

mudar alguma coisa lá na frente” (Jovem 4); “é um ser confuso, que na maioria das vezes

não sabe o que quer” (Jovem 5).

Acredito  que  tenha  sido  complicado  para  eles  entrar  nesse  nível  de  abstração

sobre o adolescer e a adultez. Envelhecer parece ser sinônimo de ter responsabilidades e de

arcar com as consequências delas,  o que de todo não é errado, mas não significa que as

responsabilidades oriundas do adolescer sejam menos importantes do que as da vida adulta.

Não  podemos,  comparativamente,  atribuir  os  mesmos  pesos  às  escolhas  desses  períodos;

obviamente, mas, na medida em que compreendemos que a criança, o adolescente, o jovem,

têm direito e devem ser ouvidos em suas opiniões e demandas políticas, eles também podem

ser responsabilizados pelas escolhas, e talvez seja mais fácil a quebra da lógica de sociedade

adultocêntrica.

Parece-me, ainda, que permanece a visão de que o jovem não pensa sobre as suas

ações.  Vejamos: Em determinado momento,  a Jovem 4 disse  “O jovem diz:  ‘ah,  mãe, a

senhora também fez isso quando tinha a minha idade'. Quando eu ficar velha, e tiver meus

filhos, vai ser a mesma coisa, estou até vendo”, sendo complementada pela Jovem 3: “Ah, ela

fez as coisas no passado e não sabia que os filhos iam fazer do mesmo jeito”, e logo após,

“mas, os pais têm que dar o exemplo”. Pergunto se o que eles vivem, fazem, a forma como se

divertem hoje, será um bom exemplo para os filhos que talvez eles tenham no futuro. “Nem

sempre…” alguém diz e todos riem.

Eu faço uma pequena intervenção, fazendo uma afirmação a partir do que foi dito,

e pedi pra que eles comentassem: “O jovem não pensa no futuro tanto quanto o adulto”.

A Jovem 3: “Não todos”. No que é seguida pelo Jovem 5: “Acho que sim. A gente

não se preocupa com o que vai acontecer depois, só no momento”.
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O Jovem 2 pondera:  “É, algumas vezes.  Mas só relacionado ao estudo.  Pelo

menos eu penso só nisso”. Perguntei, portanto, o que eles pensavam sobre o futuro, o que eles

conseguiam imaginar sobre o que aconteceria “no dia de amanhã”.

A Jovem 3, que não estava no encontro anterior, disse que pretende terminar os

estudos  e  sair  para  trabalhar  e  ajudar  a  família,  ganhando  bem,  e  tendo  uma  formação

acadêmica. O Jovem 5 diz que o  “único futuro certo é estudar e sair do Arneiroz (grifo

meu)”, porque não existem possibilidades concretas para que eles sobrevivam permanecendo

na  cidade.  Faço  outra  pergunta:  “Vocês  acham  que  os  governantes  têm  algum  tipo  de

responsabilidade por não ter possibilidade para vocês ficarem aqui?”

A Jovem 4 responde: “Sim, eles não estão interessados que a gente fique aqui. Só

querem nosso voto, se importam só se a gente vai estar aqui pra votar nas eleições”.

Perguntei se eles acreditavam que essa visão de governança era também reflexo

de ausência de políticas públicas.  Responderam um “sim” muito acanhado. Percebi que a

ideia de “política pública” não era muito clara para eles.  Então,  tentei  pegar situações do

cotidiano que envolvessem políticas públicas como o acesso à educação, à assistência social, à

saúde etc. para contextualizar a minha compreensão, tentando desvincular o termo político da

questão eleitoral. Para eles, os direitos que se efetivavam através dessas políticas pareciam ter

nascido junto com a democracia, como se sempre tivessem existido, e não como fruto das

lutas de classe e grupos específicos.

Portanto, perguntei a eles qual o significado de “política”. Seguem as respostas:

“Pra mim, é uma guerra” (Jovem 3), frase repetida com ênfase;  “Acho que política é uma

maneira de enganar o povo. Um grande injustiça, eu não concordo” (Jovem 2); “Ganância e

Roubo” (Jovem 5); “Normas” (Jovem 4).

Diante da colocação da Jovem 4, fiz uma pequena explanação sobre o que eu

acreditava que era política, desde a origem do termo até a ideia de que se relacionava com

tudo que dizia respeito ao povo, seu modo de vida e organização social. Para dar imagem ao

que estava dizendo, passamos para a próxima etapa.

Iniciamos a tematização com uma atividade com algumas imagens (ANEXO C)

que selecionei na internet. Cada uma fazia referência a compreensões ampliadas de política,

desde a noção eleitoral com imagens de urnas eletrônicas, passando pela ideia de protestos,

em manifestações, com rostos pintados, jovens juntos, formando cirandas, apresentando peças

de teatro, assistindo palestras, algumas imagens de reisado, outras de rolos de filme, e alguns

nomes de redes sociais (facebook, twitter, google, yahoo).

Solicitei que cada um escolhesse aquela que achasse que mais estaria relacionada
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com juventude e política, e que em seguida eles deveriam explicar o motivo das escolhas.

Orientei que a quantidade de imagens a serem escolhidas era livre, e que deveriam observar

todas antes de eleger uma. Se alguém pegasse a imagem que o outro havia pensado, eles

poderiam compartilhá-la. 

A Jovem 4 escolheu um desenho de pessoas segurando cartazes, e disse que são

“Homens e mulheres lutando pelos direitos”. Pergunto o que chamou a atenção dela, no que

ela responde: “A união deles”. Faço relação com o que havíamos ouvido na música no início

do encontro, de que as lutas pelos direitos não são individuais, mas sim coletivas.

O Jovem 5 escolheu a imagem que continha as redes sociais. “Eu acho que é uma

forma de alienar as pessoas em relação a política, de induzir as pessoas a pensar alguma

coisa, de fazer elas acreditarem no que eles querem”.

O Jovem 2 pegou a imagem dos jovens com os rostos pintados.  “São jovens se

manifestando. Eles tão lutando por aquilo que eles acham que é certo. Pra que eles consigam

ser ouvidos”.

A Jovem 3 pegou um desenho de um grupo de pessoas que estão gritando juntas a

frase: “Eu Odeio Política”. Pergunto o porquê da escolha, ela responde que  “são pessoas

dando a sua opinião sobre a política… que odeiam política. Assim como eu”. Pergunto que

tipo de política será que eles tão dizendo que odeiam. Ela responde “O roubo… E tem a parte

deles de prometer e não cumprir”.

Perguntei se eles teriam escolhido figuras diferentes, antes de iniciarmos o grupo.

O Jovem 2 responde:  “Eu acho que pegaria essa que tinha só a urna de votar”.  Relembro

que esse jovem havia afirmado anteriormente que “não concordava” com a política, porque

era uma maneira de ludibriar as pessoas.

Nesse  momento,  fiz  a  instigação  para  a  problematização,  perguntando  o  que

aquilo tinha a ver com eles, no que a Jovem 3 responde: “Ah, a de que tem que ser cidadão”.

Pergunto  o  que  ser  cidadão  significa.  Recebo  as  seguintes  respostas:  “Ser  uma  pessoa

correta” (Jovem 5); “Fazer o bem, sem olhar a quem” (Jovem 4); “Quem exige seus direitos

e cumpre seus deveres” (Jovem 2).

A categoria cidadania, ainda que não pensada inicialmente nos objetivos, aparece

no discurso dos jovens, associada à política e participação, como também com questões de

ordem moral. Nos questionários, como veremos mais à frente ao analisarmos as respostas nas

questões de definição está explícita a compreensão mais comum de cidadania, que engloba

justamente  o  que  o  Jovem  2  expôs,  a  garantia  através  da  conquista  de  direitos  e  o

cumprimento dos deveres (COVRE, 1993).
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Perguntei se eles se consideravam “cidadãos”. Diante de uma resposta afirmativa

para a questão,  solicitei  que eles falassem sobre os lugares e momentos em que tivessem

“agido como cidadãos”, ou seja, participado social e politicamente de alguma maneira, fosse

na escola, em casa, no próprio Arte Jucá, na rua etc. Todos os relatos de lutas por garantia de

direitos apresentados por eles estavam relacionados à escola, como por exemplo a realização

de abaixo-assinado pedindo a saída de um determinado professor, ou a mudança de sala de

aula etc.

A Jovem 4 falou de uma situação específica de um abaixo-assinado que não teve o

pleito  atendido  e  disse:  “A  gente  perdeu”. Perguntei  o  que  eles  tinham  perdido

especificamente. Ela refez o discurso dizendo que a derrota tinha sido temporária, porque

depois eles haviam conseguido uma resposta satisfatória ao pedido inicial. Eu ressaltei outro

tipo de ganho, e que para mim era tão importante quanto conseguirem o que pleiteavam antes,

o de terem conseguido reunir um coletivo para falar da insatisfação e propor algum tipo de

ação, no que sou respondido: “é, mas foi bem difícil, viu? O povo parece que tem preguiça,

ou medo, sei lá”.

Instigado por essa conversa, o Jovem 2 falou de outra situação onde houve maior

coesão dos educandos. Passou a relatar que por conta de uma determinada atividade religiosa

que se repete anualmente na escola28, as aulas de todos os turnos deveriam ter sido suspensas,

mas a secretária de educação do município à época não aceitou a definição da diretoria da

escola e dos educandos. Continuou:

Ninguém tinha  levado  caderno,  e  nenhum material,  mas  disseram que  para  os
alunos da noite ia ter aula, porque a coroação não era motivo pra não ter aula. Aí a
gente ficou com muita raiva. A gente se reuniu, um grupo de alunos e foi lá na
secretaria. Porque a culpa foi da secretária mesmo, porque ela tinha feito reunião
com a diretora, com os professores, dizendo que não ia ter aula. Nem os professores
levaram o  material  da  aula.  Quando  foi  no  outro dia,  vários  alunos  foram  lá
perguntar por que, dizer que a gente tava com raiva. A única coisa que ela disse foi
que  aluno lá, não tinha nem vez e nem voz. Ela disse isso,  aí a gente não podia
falar mais nada. Ela entrou na sala, e como a gente não ia quebrar as portas nem
nada, só fizemos voltar (grifos meus).

Fiz  questão  de  transcrever  essa  situação  em específico,  porque  apresenta  três

pontos  interessantes:  primeiro,  a  percepção  da  gestora  municipal  da  educação  que  não

concebe a participação discente na gestão e no planejamento; segundo que em uma relação

hierárquica,  onde  as  decisões  são  opressivas  e  unilaterais,  os  sujeitos  se  sentem

invisibilizados, e, portanto, sem fala; e terceiro, a compreensão de que a única alternativa

28 Nesse município, sendo a sua maioria de habitantes católicos é comum realizar uma cerimônia que eles
chamam de “Coroação de Maria” e que acontece dentro das dependências da escola, segundo fui informado. 
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possível era a submissão,  ainda que extravasar a raiva através de atos físicos tivesse sido

trazido no discurso.

Eles relataram ainda pequenos episódios onde tinham compartilhado insatisfações

com os amigos diante de situações onde havia algum tipo de perda de direitos. Boa parte das

experiências políticas veio do campo da escola, a única referência ao Arte Jucá foi feita pela

Jovem  4  que,  próximo  ao  encerramento,  fez  uma  relação  entre  uma  das  Farsas  que  a

associação apresenta com a questão da política, falando de dominação econômica e política,

de um “senhor que era dono do ouro, maltratava todo mundo e não pagava a empregada”, e

da  luta  desta  em  conquistar  seu  direito  salarial,  a  partir  do  envolvimento  com  outras

personagens que queriam destituir o lugar de poder desse mesmo patrão29.

Afirmei que diante do que ela estava dizendo, então seria possível fazer política a

partir  do  teatro.  Ela  concordou  e  disse  que  no  reisado  também,  porque as  músicas  e  as

brincadeiras também falavam de certa maneira dessas relações de dominação e das tentativas

de superação delas, iconizadas na figura do arteiro “Mateus”30, em suas manhas e travessuras.

Na avaliação do encontro, pedi para que eles tentassem fazer uma síntese de como

tinha sido o grupo. Surgiram duas ideias centrais a partir da fala deles, primeiro que política

não poderia ser reduzida a questão eleitoral, e segundo que para fazer essa nova forma de

política era preciso coletividade. Lembrei-me de um trecho da música ouvida no início do

encontro onde diz que “A Juventude tem que estar a fim, tem que se unir”, no que a Jovem 3

me disse que gostaria que os jovens se unissem para mudar a cidade, mas não sabia como.

Pedi então que eles fizessem uma atividade “extracírculo”, que me mandassem

uma  foto  de  alguma  coisa  que  eles  gostariam  que  fosse  transformado  em  Arneiroz  e

explicando o motivo por e-mail, já que todos e todas tinham acesso à internet.

Encerramos o encontro com um “Hoje foi massa” de um dos jovens, que para

mim indicava que tinha encontrado o método de pesquisa correto para tratar de participação

com a juventude. Fiquei feliz.

No quarto  encontro,  por  problemas  com o  equipamento  de  gravação,  não  foi

possível  deixar  registrado o áudio e  sua posterior transcrição.  Mas como sempre fazia  as

anotações durante os encontros, faço o relato a partir da memória e dessas anotações. Como

29 A correlação  entre  arte  e  política  é  bem explícita  nessa  afirmação,  e  importa  considerá-la  como sendo
significativa de aprofundamento, mas considerando que esse não era o foco  da pesquisa, não me debrucei
sobre a questão. Sobre essa questão sugiro a leitura de Walter Benjamin sobre o lugar político da arte em
“Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política”.

30 O Mateus é uma espécie de anti-herói do reisado, é um personagem cômico. Ele vai contra tudo que está
posto, implica com tudo, principalmente com aqueles que tentam se sobrepor, ordenando-lhe coisas. Faz
galhofa de todos os rituais. Segundo Oliva Junior (2006) é um representante típico das tradições do Nordeste
brasileiro, esteticamente falando.
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investigação temática, iniciamos falando das fotos que recebi por e-mail, com as explicações,

mas apenas três dos jovens enviaram. Lemos as três, e logo em seguida falamos sobre cada

uma delas.

A Jovem 1 me enviou uma foto de sua rua e explicou:

Essa foto foi tirada ao lado da minha casa, é um beco na verdade. Como você pode
ver não tem se quer calçamento, e muitos dos moradores não cuidam do quintal de
suas residências,  acumulam lixo muitas  vezes,  e  ainda tem esgoto aberto o que
causa mal cheiro, e quando chove escorre muita lama na rua. Também não temos
garis que façam a limpeza aí, minha mãe mesma que cuida pelo menos dessa parte
que fica próximo a nossa casa. Nós já solicitamos a infraestrutura aos responsáveis
para tomarem as providências, mas até o momento nada foi feito. E diante de todos
esses fatores ficamos expostos a doenças também, principalmente a dengue. E aqui
em Arneiroz  já  há um alto número de casos de dengue,  na minha casa mesmo
tivemos. O problema é que nem todos os moradores tem a consciência e o cuidado
em suas próprias residências, então de nada adianta se somente nós cuidamos. 

O Jovem 2 enviou uma foto da fachada do hospital da cidade, e disse:

Escolhi  essa  foto,  porque  na  minha  opinião,  as  condições  de  saúde  para  a
população Arneiroense  vem diminuindo cada  vez  mais,  e  esse  problema  já  tem
alguns anos. Várias pessoas vão ao Hospital procurando melhorias para sua saúde,
mas o que está acontecendo é o contrário do que a população espera. Médicos
prescrevem  medicamentos  algumas  vezes  errados  ou  que  agravam o  estado  do
paciente (comigo mesmo já aconteceu), quando é preciso, algumas vezes também
não  fazem  o  encaminhamento  necessário  e  preferem  que  o  paciente  fique  no
Hospital ou em casa. E não só os médicos, mas vários profissionais que trabalham
no  Hospital,  também  precisam  de  maior  dedicação,  verdade  e  amor  com  os
pacientes.

A última a enviar foi a Jovem 4, que mandou uma foto editada que continha a

fachada da prefeitura e a fachada da associação. Em sua explicação, afirma:

O  que  eu  gostaria  q  mudasse  em  Arneiroz  é  a  cultura,  queria  que  o  governo
municipal apoiasse mais a Associação dos amigos da arte e cultura de Arneiroz que
a mesma realiza anualmente um dos eventos importantes do estado do ceara, o
Festival dos Inhamuns que está na sua VIII edição e um simples alvará o prefeito se
nega a dar ao grupo. A cultura é o alimento da alma.

Perguntei se eles viam alguma relação entre as fotos e as explicações, algo que

fosse transversal à discussão que já vínhamos construindo no decorrer dos nossos encontros.

O Jovem 5 respondeu que era “problema de política”. Por conta do relato da Jovem 4 houve

uma tentativa de personalização desse problema na figura do atual gestor municipal. Tentei

mediar, explicando que o que eles estavam me dizendo parecia ser maior que uma simples

culpabilização do prefeito, que fazia parte da lógica de implementação de políticas públicas,

que tinha a ver com a câmara de vereadores, com as secretarias, com o prefeito, mas também

com a sociedade.
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Reforcei o aspecto positivo do relato da Jovem 1 quando afirmou que a família já

tinha solicitado providências aos responsáveis pelo saneamento, e mesmo que não tivessem

sido tomadas, faz parte dos deveres da sociedade instigar o Estado por mudanças, a partir do

reconhecimento  de  situações  aviltantes  e  degradantes,  como  eles  haviam  me  trazido  na

questão do saneamento, da precariedade da saúde, ou o descaso com determinadas políticas

públicas, e era essa a primeira semente que a participação social e política podia plantar. Eles

concordaram, mas o Jovem 4 falou de uma descrença desse tipo de ação, onde se reivindica

algo que é de direito, mas o “povo da prefeitura faz ouvido de moco”. Para ele, esse tipo de

reivindicação era inócua, pois não apresentava resultados objetivos e visíveis.

Percebo, assim como Safatle (2012) que esse sentimento de desencanto com a

política não deve ser compreendido apenas como um sentimento ou ideia generalizada de

desesperança,  ele  demanda,  dialeticamente,  outro  paradigma  concreto:  estamos  cientes  e

conscientes de que há algo de errado com a vida social de que fazemos parte, e a partir dessa

certeza, podemos nos mobilizar para, após a recusa, anunciarmos o mundo que queremos.

Freire (2001) dizia que essa é a definição de utopia, o movimento contínuo entre o ato de

denúncia de um mundo desumanizado e o ato de anúncio de um mundo por se humanizar.

Perguntei  se  eles  conheciam algum modelo de participação,  se  eles  já  haviam

participado de conselhos, ou da construção de um orçamento participativo (OP), por exemplo,

por ser a prática mais comum no campo da democracia participativa (FERRAZ, 2009b). Ao

explicar como funcionava o OP, o Jovem 5, ironicamente, me disse “Tu jura que vai ter um

negócio desses aqui” e riu. Assim, foram unânimes em afirmar que desconheciam esse tipo de

atividade no município, e que nunca tinham ouvido falar da possibilidade de, como sociedade

civil, ordenar recursos municipais a partir do planejamento orçamentário.

Na tematização, partimos da apresentação do documentário “Com Vandalismo”31,

do Coletivo Nigéria Filmes.  Esse filme fala sobre as manifestações de junho de 2013 em

Fortaleza  durante  a  Copa  das  Confederações,  focando  os  confrontos,  e  durante  eles,

entrevistou os manifestantes que partiram para a ação direta em atos de desobediência civil, os

chamados vândalos, e outros participantes, “levando o espectador a conhecer todos os tipos de

manifestantes, o que move cada um, e de que modo a violência – policial e/ou da sociedade –

participa dessas manifestações” (COLETIVO NIGÉRIA, 2013).

Logo após o final, fomos discutir quais tinham sido as impressões. A primeira

coisa  relatada  por  eles  era  a  diferença  do  ponto  de  vista  que  o  documentário  trazia  em

oposição ao que eles haviam visto pela mídia. O Jovem 5 comentou:“Nossa, como a televisão

31 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KktR7Xvo09s.

https://www.youtube.com/watch?v=KktR7Xvo09s
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tava diferente da realidade”.  O Jovem 2, ao ser indagado ao que mais chamou a atenção,

disse que foi o fato de que “ali as pessoas tão expondo a política, os políticos de outra forma,

né? Não é só dizendo que é ladrão”. Pedi para que ele me explicasse, e ele citou a frase de

uma das entrevistadas que disse: “Vândalo é o Estado que deixa as pessoas morrerem na fila

do SUS”, associando a foto que havia trazido anteriormente do hospital municipal e o relato

descontente com a política de saúde do município.

A Jovem 4 disse:  “É bom a gente  ter  visto  um filme desses,  porque a gente

começa a saber o que eles (políticos) tão fazendo em termos de coisa errada e que tem gente

que não fica calado”.  Perguntei se algum deles tinha pensado em participar de um protesto

como aqueles, ou se eles teriam vontade de participar de outros futuramente. O Jovem 2 disse

que achava que não, pois “não é todo mundo que tem coragem”. O Jovem 5 disse que tinha

vontade de estar, mas não participaria, porque “o povo lá de casa já diz que sou revoltado por

nada, imagina se eu fosse num negócio desses”.

Para eles,  essa forma de participação, apesar de extremamente válida,  é muito

distante  da  realidade  que  vivenciam.  Cabe  ressaltar  que  eu  participei  de  diversos  desses

protestos, e como era de conhecimento do grupo, falei um pouco sobre as experiências. O que

mais  chamou  a  atenção  deles,  através  de  uma  maior  quantidade  de  perguntas  foi  sobre

enfrentamento com a repressão estatal, na figura da polícia, e os resultados que aqueles atos

trouxeram.  Esse  foi  um  momento  enriquecedor  para  mim,  principalmente  pela  minha

possibilidade de revisitar minhas ações e concatenar as ideias que me levaram a esses espaços

e compartilhá-las com os jovens.

Nesse  ínterim,  rediscutimos  as  formas  de  participação  que  havíamos  visto  no

encontro anterior, e passamos para a problematização, onde trouxe os dados dos questionários

aplicados na escola para serem interpretados por eles.

Dos dados obtidos, trabalhei com duas questões principais: 1) Os jovens disseram

que é importante participar, mas quase nenhum participa; 2) O que falta para que os jovens

possam participar mais das decisões da própria cidade?

A Jovem 4 disse: 

Acho que é porque falta oportunidade para os jovens entender mais e se envolver na
politica da cidade. As autoridades da cidade devem dar mais suporte, e ouvir o que
a gente pensa sobre a politica... Tem que fazer com que o interesse aumente e assim
os jovens vão se engajando nas decisões de melhoramento para a cidade.

Dessa concepção destaco a noção da responsabilidade do Estado em garantir a

plena  participação  social  e  política  dos  jovens,  construindo  espaços  para  a  articulação  e
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mobilização  dos  movimentos  juvenis,  principalmente  para  ampliação  e  acesso  aos  bens

públicos. No Ceará, essa política de baixa qualidade deliberativa e com pouca capacidade

distributiva  demarca  uma  política  de  participação  pouco  exitosa  no  Estado  (AVRITZER,

2007).

A Jovem 1 complementou: “Acredito que participam mais dos movimentos que

acontecem na cidade por conta das eleições. Como a nossa cidade é interior, as pessoas se

envolvem mesmo com a política nesse sentido, politicagem pra mim”;  continuou:  “e acho

que o povo tem que se envolver mais com mais movimentos sociais que mostrem aos jovens

que de fato a política é um meio de transformação”.

Assim  como  a  primeira,  a  Jovem  1  aponta  para  o  engajamento  social  como

caminho necessário para a correta apropriação da temática e consequentemente assimilação

com a prática cotidiana. Aliás, não só assimilando, mas também na possibilidade de propor

mudanças significativas para ela. Se os movimentos juvenis organizados em torno de uma luta

específica  já  enfrentam  um  constante  desafio  na  (re)afirmação  de  seu  lugar  político

(MENEZES;  COSTA,  2012),  o  que  se  dirá  de  uma juventude  rural,  que tem dificuldade

estrutural de se organizar como coletivo problematizador e promover debates na comunidade

como estratégia de ação, por exemplo?

Já o Jovem 5 alegou  “falta de tempo”,  disse  “a gente já tem tanta coisa para

fazer da escola, que no meu caso, eu num tenho tempo mesmo”.

Essa  afirmação,  antes  de  compreendida  como uma simples  desculpa  deve  ser

encarada de forma bastante significativa. A razão dessa afirmação é ideológica, não só textual.

No atual modelo capitalista de sociedade, com a escravização pelo produtivismo alienante,

onde o tempo assume a mesma relação fetichista  do dinheiro  (HARVEY, 2013),  torna-se

difícil  separar  algumas horas  da correria  cotidiana para se dedicar  a um planejamento de

sociedade. Acredito, assim como Löwy (2009, p. 39) que se “o aumento do tempo livre é na

realidade uma condição para a participação dos trabalhadores na discussão democrática e na

gestão da economia, assim como da sociedade”, assim também o seria para os jovens, que em

uma perspectiva de futuro será, e às vezes já é, parte dessa classe trabalhadora.

Além  dessa  interdição  objetiva  do  tempo,  há  ainda  interdições  simbólicas

(SOUZA, 2011) que dificultam a participação do sujeito jovem, principalmente em outras

relações  de  subordinação  que  fazem  parte  da  nossa  vida  social.  Perguntei  se  eles

compreendiam os encontros que estávamos tendo como uma forma de participação, e ao que

eles responderam afirmativamente, sugeri então que construíssemos um produto que pudesse

ser  coletivizado  com  os  outros  jovens  da  cidade,  no  intuito  de  compartilhar  as  nossas
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discussões acerca das temáticas que debatemos. Eles perguntaram como seria esse produto, e

citei como exemplo a produção de um fanzine, ou de um vídeo a ser reproduzido com outros

jovens da cidade. Para a minha surpresa, eles não quiseram. O Jovem 5 disse: “É tão difícil

mudar a cabeça de cada um. Acho que se a gente fizer algo não surte efeito, não”. Questionei

se eles ainda tinham a mesma concepção que tinham de política e de participação de quando

iniciamos o primeiro encontro; em unanimidade disseram que não. Dessa forma, questionei o

porquê de acreditar então que não haveria nenhum efeito ou resultado desse produto. 

Nesse momento,  acredito que tenha vindo a resposta autêntica para a questão,

quando o Jovem 2 me respondeu: “Eu tenho vergonha de ficar me expondo assim na cidade”,

no que complementou o Jovem 5: “Vão dizer que é a gente é louco de querer mudar a ideia

das pessoas assim”. A Jovem 4 disse que seria legal realizar a atividade, mas que concordava

com os dois primeiros jovens, principalmente por ser uma cidade pequena, onde “as pessoas

dão conta demais da vida dos outros”. Entendi que para esses jovens, esse tipo de visibilidade

que os diferencia por se posicionarem criticamente não é socialmente aceito ou desejado. A

recusa em construirmos um produto dos nossos encontros a ser compartilhado na cidade, com

todas  as  nossas  reflexões  decorrentes  dos  encontros,  mais  que  uma  recusa  do  papel

participativo,  é  a  recusa  de  uma  suposta  pecha  de  loucos,  ou  seja,  de  uma determinada

representação social.

Diante  da  minha  frustração,  tentei  contornar  a  situação  propondo  que  eles

atuassem como produtores de um vídeo, onde não se exporiam, mas dariam as ideias para a

realização  do  vídeo.  Levantamos  algumas  ideias  de  como realizar  esse  produto,  a  quem

entrevistar,  o  que  focar,  mas  não  senti  que  o  grupo  quisesse  se  implicar  com  a  feitura

propriamente dita. No decorrer do meu processo de análise, optei por desistir da ideia.

Encerrei o encontro agradecendo a presença de todos, ressaltando a importância

dos nossos encontros para mim e para esta pesquisa. Falei ainda dos compromissos assumidos

inicialmente com o grupo, tanto na questão da confidencialidade, como no compartilhamento

da dissertação com cada um ao final de sua produção. Eles se mostraram desgostosos com o

final das atividades, e ficamos de tentar articular um último encontro, nem que fosse por meio

virtual, que foi o que acabou por acontecer.

Em  um  dia  acordado  com  os  cinco  jovens,  apenas  três  se  conectaram.  Fiz

basicamente 2 perguntas como avaliação de todo o processo: 1) Como foi participar de uma

pesquisa de mestrado?; e 2) O que vocês acharam do jeito com que fizemos os encontros?

Obtive as seguintes respostas: 

“Foi  um projeto interessante,  gostei  muito.  E acredito que  vai  ajudar na nossa
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formação como jovens cidadãos. Comecei a disciplina de políticas sociais e esses
encontros ajudaram bastante na minha formação profissional” (Jovem 1);
“Para  mim  foi  de  grande  relevância  pois  pude  entender  um  pouco  como  é  o
processo de uma pesquisa de mestrado e fiquei feliz em poder fazer parte de um
trabalho tão grandioso e importante”(Jovem 4);
“Legal!!  Gostei  bastante  de  participar  e  te  ajudar de  uma certa  forma na  sua
pesquisa de mestrado” (Jovem 5).

Dessas respostas, percebo que foi ressaltado o aspecto formativo dos encontros,

tanto na educação informal como formal; e a possibilidade de coparticipar do processo de

pesquisa. Ambas me remetem à compreensão de um desenvolvimento que posiciona tanto a

conscientização, como o protagonismo em um lugar central no processo educacional político

que os Círculos de Cultura propõem (FREIRE, 2005).

Na segunda pergunta, as respostas enalteceram o aspecto dialógico dos encontros,

e  a  participação  como ato  voluntário  de  poder  se  pronunciar  sem receios:  “Agradável  e

descontraído, um jeito bom de se discutir assuntos importantes. Cada um pode dar a sua

opinião e participar a vontade” (Jovem 1). Na fala do Jovem 5 fica clara a relação entre a

forma e o conteúdo: “A forma com que você nos apresentou o tema ou assuntos que iriam ser

abordados foi bem interessante, pois fugia daquele jeito padrão de falar ou debater sobre

política. Nunca tinha participado de algo semelhante”. Percebo, nesse sentido, a clareza do

pensamento freireano ao elencar o diálogo como diretriz principal da experiência educativa,

que encontra sua centralidade epistemológica no ato de dizer a sua palavra e ler e reescrever o

mundo (FREIRE, 2001).

Diante desses encontros, analiso que a  categoria juventude apareceu como uma

fase intermediária entre a infância e o tornar-se adulto, e em alguns momentos, como uma

simples  oposição  a  essa  segunda.  Em  suas  falas,  os  jovens  trouxeram  reproduções  de

discursos hegemônicos sobre si mesmos, principalmente qualificando o ser jovem como uma

fase, onde não existem  responsabilidades e que é demarcada por atos  inconsequentes, não

ponderados,  em  um  ciclo  determinista,  geracional  e  repetitivo.  Outro  ponto  que  parece

demarcar o termo, que também acredito estar associado com a visão etapista, é percepção da

categoria  estudo como  somente  instrumento  da  educação  formal,  como  caminho  a  ser

percorrido para adquirir uma formação que os condicione a serem melhores provedores, como

um adulto deveria ser.

Severo (2010) em trabalho que discorre a respeito dos estudos históricos sobre a

categoria juventude, aponta uma visão hegemônica do jovem como um sujeito que ainda não

é integrado na sociedade, e como um “período de moratória da infância para a vida adulta”

(SEVERO, 2010, [s.p.]); esse paradigma influencia as políticas públicas que acabam por visar
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unicamente atender ao processo de integração dos jovens na vida adulta, e consequentemente

ao sistema produtivo social.

Contudo, a partir dos Círculos de Cultura, existe outra concepção de juventude

que  surgiu  para  mim,  a  de  uma  categoria  social,  com  um  potencial  de  intervenção  e

transformação da sociedade, atravessada pelas buscas individualizadas de modos de ser e se

realizar (CASTRO; CORREA, 2005), mas que encontra barreiras na desatenção das políticas

públicas locais para a juventude, especialmente as que fomentem um protagonismo juvenil,

em  um  processo  de  confirmação  e  reforçamento  da  impossibilidade  de  inclusão  social.

Importa pensar, portanto, em estratégias de interlocução da juventude e poder público, com a

legitimação das vozes e demandas específicas dos jovens na busca de outro futuro possível.

A força da introjeção da opinião do Outro que deslegitima, que desautoriza, que

retira  a  autonomia,  e  consequentemente  o desejo de se manifestarem em suas  opiniões  e

desejos gera a negação aos jovens à possibilidade do questionamento, da problematização, da

assunção das dúvidas como caminho do redesenho de si mesmos, e assim eles “não se sentem

de fato interpelados a fazer mudanças significativas nas suas vidas e vencer as dificuldades a

que esse movimento de mudança predispõe” (CASTRO; CORREA, 2005, p. 10).

Da categoria política, percebo que as representações que esses jovens possuem de

política  estão  relacionadas  à  polarização  partidária  entre  os  candidatos  e  com constantes

suspeitas de prevaricação no município, sendo socialmente compreensível que demonstrem

uma indiferença, ou afirmem “odiar a política” como produto de uma primeira reflexão sobre

o tema.  Aquilo que esses jovens conheciam sobre o termo era uma reprodução do senso

comum na cidade.  Freire (1996) traz o valor dessa “justa raiva” para o campo da prática

educativa, como motriz para ações que resistam à injustiça, ao desamor, à desesperança etc.

Ainda sobre essa questão, afirma Florentino (2008, p. 231):

É interessante perceber que, no caso, o fenômeno da rejeição à política institucional
ocorre intensamente com os jovens, pois estão ingressando agora como sujeitos na
sociedade, ou seja, chegam estranhando um campo que parece muito longe, paralelo,
que não lhes diz respeito. Há uma recusa à transmissão de certa herança social, de
um sistema que visivelmente não tem sabido ligar com a relação entre a população e
seus representantes políticos.

A insatisfação com a política, segundo Žižek (2012a), não demanda uma resposta

dos  pesquisadores,  mas  ela  sim  é  uma  resposta  que  precisa  de  questões  claras  a  serem

formuladas. Diz: “A situação é como a da psicanálise, em que o paciente sabe a resposta (seus

sintomas), mas não sabe a que ela responde, e o analista deve formular a questão. Apenas por

meio desse trabalho paciente surgirá um programa” (ZIZEK, 2012a, p. 25).
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Sobre a  categoria  participação,  essa juventude desconhecia o que é democracia

participativa, o que são os mecanismos garantidos tanto no Estatuto da Juventude como na

Constituição Federal  sobre participação,  como também não se reconheciam como sujeitos

participativos em nenhum dos espaços dos quais faziam parte. Por nunca terem participado

em  elaborações,  definições,  implantações,  acompanhamentos  e  execuções  das  políticas

públicas a ela destinadas, acabam por transitar em um não reconhecimento formal de meios de

participação (PINTO, 2010). O mais superficial sentimento de participação só chega através

do Outro que eles veem distante da própria realidade, ou, ainda, em épocas eleitorais. Sobre

essa questão, Castro e Correa (2005, p. 17) afirmam: 

A inexistência de oportunidades formais de participação na construção dos modos
de vida citadina, a não ser de uma forma remota e, frequentemente burocrática que
se exerce pelo voto de tempos em tempos,  se entretece com formas larvares  de
participação. Estas não se estabelecem por meio de condições legitimadas de ação
coletiva,  mas por  movimentos  singulares  que  reivindicam outras  maneiras  de  se
fazer reconhecer e estar diante do outro.

Assim como as  supracitadas  autoras,  entendo ser necessário mais experiências

formais no campo da participação social e política, como possibilidade às populações afetadas

pela res publica de decidir questões fundamentais pertinentes à vida citadina, como também,

garantir, ao mesmo tempo, a configuração de um “ambiente comunitário de forma a preservar

o sentimento de pertença cultural” (RODRIGUES; PINTO, 2009, p. 304).

5.2 Observações quantitativas sobre os jovens de Arneiroz

O questionário (Apêndice C) foi aplicado em 61 jovens com a amostra variando

entre 15 e 19 anos. Como explicitado anteriormente, a aplicação ocorreu na escola, durante as

atividades cotidianas dos educandos. Nenhum dos jovens presentes se recusou a preencher.

Foram 29 jovens do 1º ano; 16 do 2º ano; e 15 estão no 3º ano, todos do Ensino Médio.

Inicialmente, nas questões de definição sobre Política e Participação Política, as

respostas  foram bem diversificadas,  como pode  se  perceber  no  Apêndice  D,  ao  final  da

dissertação.  Lá  constam  as  respostas,  tal  como  foram  preenchidas  pelos  jovens  no

questionário. Contudo, para efeito de análise, as respostas foram separadas em subcategorias,

a partir de correlações semânticas e sinonímicas.



80

Gráfico 02 - Barra de Profundidade por Ano Escolar Gráfico 03 - Idade

Fonte: Elaboração do autor, 2014.

Considerando a especificidade de algumas delas, e a consequente dificuldade de

associá-las  com  outras,  acabei  por  segmentá-las  separadamente,  de  onde  se  verificam

subcategorias  com frequência única,  tanto para a  questão 4 (Q4.  Política é)  como para a

questão 5 (Q5. Participação Política é). Essas subcategorias me ajudaram a pensar a partir das

crenças e dos valores dos jovens do município. 

Quadro 03 - Relação Política - Subcategorias e frequência (n) em ordem decrescente

Subcategoria Frequência (n)

Corrupção 15

A prática de disputa partidária relacionada às eleições 8

Algo importante ou interessante 6

Democracia 6

Direitos Humanos 4

Ato relacionado à justeza 3

Relacionado ao Futuro da sociedade 3

Não tem significado pessoal 2

Bobagem/Besteira 2

Construção de sociedade melhor 2

O ato de emitir opiniões 1

Responsabilidade 1

Cooperatividade 1

Reconhecimento 1

Cidadania 1

Mentira 1

Ato Relacionado com a administração pública 1

Igualdade 1

Complicação 1

Fonte: Elaboração do autor, 2014.
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As categorizações, tanto do Quadro 03 como do Quadro 04, foram feitas segundo

interpretações  semânticas  definidas  por  mim,  a  partir  da  aproximação  dos  sentidos

denotativos  de  cada  uma  das  afirmações.  Por  exemplo,  afirmações  como  “disputa”  e

“competição”  foram  aglomerados  em  “A  prática  de  disputa  partidária  relacionada  às

eleições”, ou “ser cidadão” e “exercer cidadania” foram unidos em “Cidadania”.  

Do Quadro 03,  é  possível perceber  dois grandes olhares da juventude sobre a

categoria: a de que a prática política é equivalente à corrupção; e a de que política se demarca

pela disputa  eleitoral.  Logo em seguida,  com frequência menor, surgem as  possibilidades

“positivas”, a partir do reconhecimento democrático do termo e da sua importância social, da

relação com a garantia dos Direitos Humanos, o acesso à justiça formal e a prática da justeza.

O primeiro olhar que reforça o distanciamento, a crise de representatividade, se

funda em todas as razões já expostas neste trabalho; já o segundo olhar, a partir de outras

subcategorias como cooperatividade, responsabilidade, cidadania, ainda que com frequência

menor, abre frente a outro paradigma: o da esperança transformadora. Diz Freire (2005, p.

82):  “Não é,  porém,  a  esperança  um cruzar  de  braços  e  esperar. Movo-me na  esperança

enquanto luto e, se luto com esperança, espero”.

Contudo,  em  um  processo  de  educação  política  crítico,  as  duas  perspectivas

devem ser consideradas, pois apesar de representarem dimensões diametralmente opostas, a

prática  educativa  como  encontro  das  diferenças  deve  se  sustentar  democraticamente  na

dialética, no diálogo respeitoso das realidades e perspectivas diferentes de futuro, no mais

amplo exercício da tolerância (FREIRE, 2007).

Quadro 04 - Relação Participação - Subcategorias e frequência (n) em ordem decrescente

Subcategoria Frequência (n)

Relativo aos direitos – cobrança e garantia 20

Cidadania 12

Importante para transformar algo 7

Relacionado às eleições 5

Participar dos processos da cidade 5

Emitir opinião 3

Exercício de solidariedade 1

Algo que é bom 1

Corrupção 1

Igualdade 1

Coletividade 1

Falácia 1
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Fonte: Elaboração do autor, 2014.

Já sobre a Participação, para os jovens, toma um lugar de destaque.  A grande

maioria das respostas orienta a prática como a garantia dos direitos básicos, o que denota uma

clara correlação entre os termos participação, cidadania e direitos. Participar seria o exercício

de uma cidadania ativa, à guisa de garantir o direito de todos e todas, ou em termos freireanos,

participar seria tornar-se um Corpo Consciente, na medida em que tomam consciência de si e

consciência do mundo (FREIRE, 2005).

Significaria,  portanto,  que  esses  jovens  entendem  os  direitos,  muitas  vezes

materializados em políticas públicas, como fruto de lutas e embates políticos, e reconhecem o

seu papel ético na sociedade? Não foi o que percebi nos Círculos de Cultura. Existe uma

dissonância,  ou seja,  uma diferença entre  aquilo que esses jovens acreditam e aquilo que

fazem, ou aquilo que conseguem fazer, em alguns casos. Esse abismo entre teoria e prática

tende  a  crescer  através  da  desdialetização32 que  a  pós-modernidade  nos  impõe,  e  a  qual

legitimamos através da educação capitalista que não problematiza a realidade, e que explora o

tempo,  com o  objetivo  de  manter  os  jovens  dominados  e  desumanizados  (MÉSZAROS,

2008).

Por outro lado, conforme Fuks (2012) também esclarece, a participação não deve

ser explicada somente pelos processos socializadores (escola e família), pois participar ou não

participar, se associaria fortemente a características individuais dos jovens. O autor diz que

“além da busca de informação, a eficácia política subjetiva, a atitude crítica e a propensão a

participar  de  debate  na  escola  são  traços  individuais  que  caminham  lado  a  lado  com  a

participação  política  do  jovem”  (FUKS,  2012,  p.  98).  Assim  sendo,  a  percepção  da

participação  necessita  de  outros  critérios,  dos  quais  tento  me  aproximar,  sem  dar  conta

obviamente, com as seguintes análises dos questionários.

Dando continuidade, apresento o quadro com a Avaliação Média (AM) ordinal

com base na escala Likert. Para fins de análise importa considerar que cada número, em seu

intervalo para o número seguinte,  equivale  a  uma das classificações  em escala  (Discordo

Totalmente; Discordo; Nem Discordo, Nem Concordo; Concordo; e Concordo Plenamente), e

segue os pesos atribuídos anteriormente. Por exemplo, a AM = 1 – 1,99 equivale a Discordo

Totalmente; uma AM= 2 – 2,99 representa Discordo; e assim por diante até a média 5 que

equivale a Concordo Plenamente. Os pontos do questionário foram colocados em números

32 Para Paulo Freire, um pensamento desdialetizado é aquele que não pode dar conta da complexidade e da
verdade das coisas, que só repete o que outros dizem (GADOTTI, 1996).
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fracionados  para  representar  a  evolução  em  escala,  o  que  não  seria  possível  com  a

apresentação de números inteiros.

Quadro 05 - Avaliação Média pelo Questionário inspirado na escala Likert

Afirmações Avaliação Média

Eu gosto de Política 3,18

Eu participo das decisões na minha cidade 2,47

Participação Política é importante para mudar minha 
cidade

4,23

É possível fazer política com teatro, filmes, música ou 
outras formas de arte

3,07

Protestar representa uma forma de participação política 4,03

Votar é uma forma de participação política 4,39

A internet, as redes sociais (facebook, twitter, instagram 
etc.) é lugar de fazer política

2,40

Eu participo das decisões na minha escola 3,44

Eu gostaria de participar mais ativamente das decisões 
políticas na minha cidade

3,23 

Eu participo das decisões na minha casa, na minha família 4,21 

Fonte: Elaboração do autor, 2014.

De maneira geral, a escala Likert mostrou que para a juventude da cidade, através

da amostragem, há uma indiferença sobre política e participação, que  a priori poderia ser

fruto de um desalento e a crise de representatividade, mas poderia ser também uma resposta

“desatenta” à temática, onde os e as jovens de fato não se interessam, porque acreditam que

não seria interessante investir energia nesse tipo de assunto.

A primeira afirmação, Eu gosto de Política (AM= 3,18), demonstra que os jovens

pouco sinalizam interesse sobre política. A temática não aparenta ser para esses jovens motivo

de atenção qualificada, mais do que uma completa rejeição inicial. Ideia essa corroborada com

a segunda afirmação: Eu participo das decisões da minha cidade (AM= 2,74) que significa

que esses jovens não se sentem participando das decisões políticas da cidade, fato esse que se

alicerça na inexistência de espaços formais de ação participativa.

Existe  uma compreensão  de  que  participar  politicamente  da  vida  da  cidade  é

importante para a mudança de realidade (AM= 4,23), mas esse pensamento não encontra, no

desejo dos jovens de participarem, o lócus simbólico de execução, quer dizer, ainda que seja

importante, os jovens não são ativos na possibilidade de participar de maneira mais atuante
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das ações políticas do município (AM= 3,23).

Um suposto teórico levantado é que a não existência de espaços de participação

tem reforçado o que Freire (1999) chamava de condição pré-política, que seria fruto da prática

de um poder alienador que força a negação da própria existência do povo, através da exclusão

sistemática  de  direitos  básicos,  e  do  uso  de  discursos  autoritários  que  inviabilizaram

“condições de experiência, de vivência de participação popular na coisa pública” (FREIRE,

1999, p. 71). Essa condição seria a reafirmação da necrofilia bancária da educação que gera

um mutismo político nos homens e mulheres em suas consciências ingênuas.

Justifica-se  essa  ideia  também  pela  compreensão  da  descrença  de  pensar  e

participar  politicamente  através  de  músicas,  teatros  ou  outras  expressões  artísticas  (AM=

3,07), e da recusa ideológica que os espaços virtuais, como no caso das redes sociais, não

sejam campos de discussão e debate sobre política, nem participação (AM= 2,40). As únicas

formas que se configuram mais firmemente como modos de participação são o voto (AM=

4,39) e o protesto (AM= 4,03).

Essas duas últimas questões são significativas, pois como Roseno (2014), acredito

que as mudanças não acontecem essencialmente nas eleições ou durante as manifestações,

mas durante esses espaços é importante haver uma demarcação de posições, de ideias, de

ideologias, pois é a reverberação dessas questões que infunda as mudanças vindouras, nos

atos das maiorias populares.

Outro ponto como hipótese é que essa juventude pode desconhecer o poder das

redes sociais no aspecto mobilizador e como ferramentas de construção e reconstrução da

realidade,  onde poderia inventar, articular-se amplamente e expor ideias,  conforme aponta

Sakamoto (2013). Em outro contexto, onde as pessoas politizam esses espaços, segundo o

mesmo autor, “isto, aos poucos, altera também a maneira de se fazer política e as formas de

participação social” (SAKAMOTO, 2013, p. 95). Os jovens arneiroenses aparentam descrer

do aspecto  politizador,  porque nas  redes  sociais,  como percebido nas  vezes  que  as  redes

sociais/internet  foram citadas  durante os Círculos de Cultura,  além de restar  sempre uma

dúvida sobre a veracidade das informações compartilhadas, elas se configuram como espaços

de lazer, onde os jovens passam o tempo e se entretêm.

Outro ponto de análise é o sentimento expresso na 8a afirmativa, sobre a escola

(AM= 3,44), que aponta para a percepção de que os jovens não se sentem participando nas

decisões da vida escolar. Silva, Bacellar e Castro (2012, p. 169) dizem que apesar de estar

“perdendo a centralidade na constituição cognitiva, ética e social dos alunos”, a escola ainda é

um  espaço  significativamente  importante  no  processo  de  subjetivação  de  crianças  e
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adolescentes.  Portanto,  acredito  que  esse  lócus  deveria  incentivar,  através  da  prática

educativa,  experiências  participativas  como  forma  de  superação  de  subalternidades  e  de

relações  de dominação.  Reivindico  aqui  a  necessidade da apreensão dessa temática pelos

professores, já que segundo Freire (1996) cabe à docência a contínua pesquisa e reflexão

sobre o modo de vida dos discentes.

Por  último,  um  dado  interessante  oriundo  da  escala  é  o  sentimento  sobre  a

participação em casa (AM= 4,21). Responderam a essa questão 58 jovens (três questionários

apresentavam  o  item  em  branco),  e  as  respostas  somadas  entre  Concordo  e  Concordo

Plenamente atingiu 82,76% do total. Assim, penso que o espaço familiar deveria assumir estar

mais presente nos nossos discursos ao falarmos de participação, inclusive como espaço de

educação e cidadania, já que grande parte dos estudos consideram somente os lugares mais

tradicionais  de  participação,  como  a  escola,  as  associações  de  bairro  e  grupos  étnicos  e

culturais (AVRITZER, 2007).

Um suposto que surgiu no decorrer do processo é o que exponho, sem, contudo,

me debruçar sobre ele por falta de dados, mas que abro como uma pergunta a ser realizada por

investigações futuras diz do nível de formação política e econômica das famílias dos jovens e

a  relação com a  participação destes.  Diversos  estudos têm apontado para  uma correlação

direta  entre  estas  questões,  como  destaca  Fuks  (2012).  Contudo,  esse  mesmo  autor,  em

pesquisa com jovens de Belo Horizonte aponta que a classe econômica e a escolarização dos

pais não determinam um maior engajamento dos jovens nos processos de participação, pois o

que de fato seria significativo seria “a participação dos pais, o hábito de se informar, a eficácia

política  subjetiva  e  ser  religioso”  (FUKS,  2012,  p.  91).  Nesse  sentido,  para  melhor

compreender a não participação dos jovens, seria interessante entender as compreensões de

participação dos pais e responsáveis.

Todavia, sendo o perfil do jovem mineiro diferente dos jovens cearenses, e mais,

sendo que a política tenha um escopo democrático institucional bem peculiar no Ceará, em

decorrência  de  sua  história  (MESQUITA,  2007),  acredito  que  existam impactos  a  serem

observados  com  criteriosidade,  e  uma  curiosidade  epistemológica  sobre  a  dimensão

socioeconômica  das  famílias  e  do  contexto  escolar  do  nosso  estado  como variáveis  para

pensarmos participação.

Retomando os dados do quadro, destaco que 83,61% (n=51) nunca participaram

de grêmio, associação, clube ou outra forma de organização coletiva. Dos que participam, ou

participaram, há o relato de atuação no próprio Arte Jucá e no grêmio estudantil.

Inicialmente, tinha como um suposto que a participação em associações, grêmios
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ou outras formas de organização coletiva produziriam respostas mais engajadas, mas segundo

percebi com a aplicação do questionário, essa ideia só estava parcialmente correta. 

Quadro 06 - Avaliação Média Comparada – Questão 3. “Você já fez parte de Grêmio,
Associação, Clube ou outra forma de coletividade?”

Afirmações
Avaliação Média

Q3:Sim Q3: Não

Eu gosto de Política 3,2 3,17

Eu participo das decisões na minha cidade 2,5 2,45

Participação Política é importante para mudar minha cidade 4,3 4,21

É possível fazer política com teatro, filmes, música ou outras formas de arte 3,2 3,04

Protestar representa uma forma de participação política 4,6 3,91

Votar é uma forma de participação política 4,66 4,33

A internet, as redes sociais (facebook, twitter, instagram etc.) é lugar de fazer
política

2,7 2,33

Eu participo das decisões na minha escola 3,3 3,46

Eu gostaria de participar mais ativamente das decisões políticas na minha 
cidade

4,2 3,02

Eu participo das decisões na minha casa, na minha família 4,5 4,14

Fonte: Elaboração do autor, 2014.

Deste  quadro,  é  interessante  perceber  que,  ainda  que  se  mostrando  pouco

participativa,  essa juventude  que  possui  histórico de envolvimento com alguma forma de

organização  juvenil  demonstrou  interesse  e  abertura  para  se  engajar  em  processos

participativos no município, com uma diferença significativa de AM quando comparada aos

jovens que nunca participaram (diferença de 1,2 pontos), como também da avaliação média

geral  (diferença  de  0,97),  o  que  confirma  a  ideia  já  apresentada  anteriormente  que  a

experiência em grupos de engajamento social,   cultural,  ambiental  ou político,  favorece a

compreensão da importância da participação, ainda que as condições objetivas e simbólicas

dificultem essa inserção (SOUZA, 2011).

Outro ponto a ser ressaltado é que essa mesma juventude acredita que atos de

organização coletiva, como protestos, são uma forma válida de participação (AM= 4,6). Em

termos de porcentagem, 100% dos jovens concordaram com a afirmação ao marcarem as

opções de Concordo e Concordo Plenamente. Isso me levaria a crer que a vivência nesses

espaços  permite  a  percepção  de  coletividade  como caminho  para  as  ações  participativas.

Recordo-me  de  Žižek  (2012b,  p.  63)  quando  este  afirma  que  “amotinar-se  é  fazer  uma
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afirmação subjetiva, é declarar implicitamente como nos relacionamos com nossas condições

objetivas,  como  as  subjetivamos”.  Cabe,  então,  pensarmos  nas  questões  a  partir  da

organização dos “de baixo” (ROSENO, 2014), dos “invisíveis” (SARMENTO et al., 2007),

enfim, dos oprimidos (FREIRE, 2005).

A partir  dos  jovens  que  se  consideravam  participantes  da  política  da  cidade

(N=14), ou seja, aqueles que marcaram as respostas Concordo e Concordo Plenamente, não

houve diferença significativa na avaliação média de grande parte das afirmações do grupo

geral (N=61), exceto por uma, a participação na escola que atingiu uma AM de 4,08. Essa

média é superior à da amostragem, e à do recorte de jovens que participam de coletivos,

quando comparadas.  Dessa forma, acredito que o sentimento de participação para 22,95%

dessa amostra se circunscreve majoritariamente ao espaço escolar, o que apontaria para duas

perguntas:  qual  a  ação  desses  jovens,  ou  da  escola,  que  permite  esse  sentimento  de

participação, e como reproduzi-la com os outros educandos?

Conjuntamente ao desinteresse, entendo que essa juventude tem pensado política e

participação através da rejeição das atuais estruturas do sistema, que historicamente já  se

delineavam no verticalismo e na centralização (ROLNIK, 2013), e que isso tem um reflexo

claro no atual contexto da cidade. 

5.3 A Pesquisa-Intervenção para a Participação e a Sustentabilidade

Como já dissemos em capítulo anterior, a participação social e política é condição

indispensável  para  a  redução  dos  problemas  ambientais,  das  crises  econômicas  e

desigualdades sociais; nesse sentido, pensar em espaços novos de escuta e fala, potencializar

instrumentos de expressão que legitimem as experiências acaba sendo também condição sine

qua non  para a promoção das transformações que o desenvolvimento regional sustentável

propõe em seu âmbito (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012).

A partir dessa questão, importa considerar que a leitura e, depois a escrita de outro

mundo  possível,  deve  passar,  portanto,  pela  criação  de  condições  e  experiências  de

participação.  Conforme  apontam  Rocha  e  Aguiar  (2003,  p.  67),  a  pesquisa-intervenção

poderia  ser  um primeiro  lócus  participativo  pela  “proposta  de  atuação transformadora  da

realidade sociopolítica, já que propõe uma intervenção de ordem micropolítica na experiência

social”.

Rocha (2006) afirma que nos últimos anos, a pesquisa-intervenção surge como um

movimento frente às pesquisas cientificistas tradicionais que ignoravam a subjetividade do
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pesquisador durante o percurso investigativo. Dessa forma, esse olhar metodológico sobre a

realidade não só impõe a necessidade de uma observação ideológica dos pressupostos do

sujeito que pesquisa, definidos anteriormente por suas crenças e construtos epistêmicos, como

considera  a  relação  contínua  que  se  estabelece  entre  essa  ampla  fundamentação  e  a  sua

reformulação  inevitável  ao  entrar  em  contato  com  aqueles  e  com  aquilo  que  se  deseja

conhecer.

A partir  dos  estudos  organizados  em  Castro  e  Besset  (2008),  como  também

através da experiência de Melo (2012), fui estruturando essa referência como minha própria

prática investigativa sobre juventude e participação. As pesquisas retrocitadas apontam uma

relação profícua entre  as temáticas  por favorecer  uma problematização do distanciamento

entre pesquisador e pesquisados e por gerar a discussão através da ideia que o sujeito jovem

deve ser percebido como um sujeito de direitos e como portador de experiência.

Sobre essas considerações, recordo-me de Freire (1996) quando definia o ato de

pesquisar como um ato educativo em si mesmo, e por consequência, como um ato político,

devendo, portanto, produzir mudanças concretas em todos os sujeitos envolvidos, seja nos

pesquisadores seja nos pesquisados. Disse: “Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,

intervindo educo e me educo” (FREIRE, 1996, p. 29).

Com  os  Círculos  de  Cultura  percebi  a  consumação  de  certo  tipo  de  ciclo

gnosiológico,  que  criou  uma relação  não  dicotômica  entre  pesquisar,  aprender  e  ensinar.

Aprendi  como pesquisador-educador ao pesquisar, aprendi  como pesquisador-educando ao

ouvir as ideias dos jovens de Arneiroz; na verdade, acredito que todo o grupo na pesquisa

aprendeu. Os jovens foram, aos poucos, se tornando sujeitos da construção de conhecimentos,

ao meu lado, sem nos reduzirmos à condição de objeto um do outro. Como apontou Freire

(1996, p. 23), “Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e

forma ao  ser  formado”.  Participar  era,  portanto,  experiência  fundante  do  aprender  “a  ser

cidadão”, como os próprios jovens definiram.

Se, portanto,  a participação, como cidadania possível,  encontra a forma de ser

discutida por meio da prática educativa crítica, reforço que seja na pesquisa-intervenção a

forma pela qual deve ser investigada. 

Para  tal  fim,  propomos  metodologias  coletivas,  favorecendo  as  discussões  e  a
produção cooperativa com a perspectiva de fragilização das hierarquias burocráticas
e  das  divisões  em  especialidades  que  fragmentam  o  cotidiano  e  isolam  os
profissionais. A pesquisa-intervenção, por sua ação crítica e implicativa, amplia as
condições de um trabalho compartilhado (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 71)

A reconfiguração a partir de um campo de complexidades, de inter-relações, de
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intersubjetividades supera a ótica reducionista de realidade e se aproxima dos problemas de

investigação em uma totalidade cada vez mais abrangente (BRANDÃO, 2003).

Assim,  quando ouvia  dos  jovens arneiroenses  a  reprodução discursiva  sobre a

juventude, a rejeição emocional e cognitiva à política, o desconhecimento sobre a participação

e  a  consequente  ausência  participativa,  somado  ao  fato  de  nunca  terem  se  considerado

participando de alguma coisa, além da própria instituição, e o estranhamento curioso, oriundo

do  desconhecimento  do  método,  entendia  essas  falas  como  além  de  problemas  da

investigação,  porque  eram  também  respostas  originadas  em  vivências  relacionais  e  em

sistemas culturais dos quais não fazia parte, mas em que a pesquisa-intervenção poderia se

inserir,  compreender,  passar  por  interferências  e  intervir,  na  perspectiva  de  estar  sempre

desarticulando as práticas e discursos instituídos (ROCHA; AGUIAR, 2003). 

Retomo aqui a fala do Jovem 5 e da Jovem 1, respectivamente, que exemplificam

esse meu posicionamento, quando afirmam sua satisfação com a pesquisa, com esse método,

pois “fugia daquele jeito padrão de falar ou debater sobre política”, onde “Cada um pode

dar  a  sua  opinião  e  participar  a  vontade”.  Precisamos,  então,  “fugir”  desse  modelo

burocrático  de  pesquisa  e  de  debate  que  afasta  o  sujeito,  principalmente  o  jovem,  dos

processos reflexivos. Uma fuga que não evita o contato, que na verdade vai de encontro à

situação,  que  desperta  o  interesse  pela  participação,  e  que  significa  o  enfrentamento  do

“padrão” que aliena e permite assumir todos os riscos que uma mudança para o novo traga

consigo. Nesse azo, ressalto a importância do aspecto dialógico da pesquisa que no debate

político reconhece a liberdade de expressão e o respeito à alteridade (FREIRE, 2005). Assim,

como a pesquisa, a participação social e política deve preconizar esses mesmos valores.

Destarte,  Sarrieira e Câmara (2008) afirmam que ao participarem efetivamente

dos processos de investigação, os jovens incrementam a própria formação cidadã “na qual

aspectos  sociais  e  políticos  se  traduzem em uma postura  de  responsabilidades  e  direitos,

conformando o que podemos chamar de empoderamento” (SARRIEIRA; CÂMARA, 2008, p.

57). Sarmento, Tomás e Fernandes (2007) afirmaram que o trabalho com a dimensão política

com  juventudes  já  é  intervenção  histórica,  pois  torna  visível  quem  foi  invisibilizado

propositalmente, ideologicamente, ao longo da história das sociedades, produzindo ações e

consequências que se tornam influências sociais com impacto no coletivo.

Por essa razão, há um “casamento” técnico-político entre o uso dos Círculos de

Cultura, a pesquisa que se sabe interventora e o desenvolvimento regional sustentável. Essa

convergência se expressa na rejeição da rigidez cientificista, na assunção de uma rigorosidade

metódica de paradigma sistêmico,  e que fluindo através de estruturas  leves,  disponíveis  e
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descentralizadas de produção de conhecimento, permite autonomia, protagonismo, e, enfim, o

empoderamento social, como resposta a um planejamento coletivo e democrático.

Sendo assim, o deslocamento humanizador do eixo do projeto metodológico desta

pesquisa reverbera no Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), ou seja, essa busca da

(re)constituição ativa de direitos por sujeitos que se compreendam como sendo políticos, se

faz através “da recuperação do sentido maior de ser humano, das relações entre os seres, do

respeito pela vida em sua mais ampla concepção” (CHACON, 2008, p. 142), e se alicerça na

“justiça social, segurança ambiental e viabilidade econômica com adequada distribuição de

renda” (CHACON, 2008, p. 147), em um ethos fundamental: o Cuidado (BOFF, 1999).

Contudo,  não  me  refiro  a  um  mero  cuidado  cauteloso,  que  se  furta  ao

enfrentamento de situações difíceis, senão a um Cuidado amorosamente político, pedagógico

e militante (FREIRE, 1996) que se debruça nos participantes, em si mesmo como pesquisador,

na pesquisa, no campo de investigação, nas relações que estabelece e no planeta Terra.

Um ponto que importa ressaltar é a compreensão da temporalidade das ações. A

pesquisa-intervenção apesar de se propor transformadora, não está instituída no imediatismo.

Nenhuma transformação pessoal, social e/ou cultural acontece “da noite para o dia”; assim

sendo, não era uma expectativa minha que os jovens após os Círculos de Cultura se tornariam

sujeitos social e politicamente compromissados, mas, a partir de, eles poderiam.

A transformação condicionada à atividade de criação e reflexão de conhecimentos,

a  experiência  do ensino-aprendizagem, se dá em processo,  e  não surge apenas  como um

simples produto final da intervenção. Assim é a mudança de paradigma que o DRS propõe,

pois segundo Sartori,  Latrôncio e Campos (2014, p. 10),  “o importante são os fatores que

condicionam a evolução da sociedade, de forma que ela mantenha características consideradas

desejáveis para o bem-estar atual e futuro” e não um estado único, específico e concreto que a

sociedade deva atingir.

Se através dos questionários, pude perceber que a participação é compreendida

como um direito que garante outros direitos, nos Círculos de Cultura ficou claro que os jovens

precisavam de uma formação direcionada sobre como e por que exercer esse direito. Assim, a

pesquisa-intervenção  de  certa  maneira  ocupou-se  de  requalificar  essa  lacuna  em  prática

educativo-formativa, que pode ousar utopias expressas em mudanças radicais na sociedade,

como  os  jovens  apontaram  através  dos  desejos  de  articulação  das  políticas  públicas,  na

melhoria  nos  bens  e  equipamentos  públicos  do  município,  ou  na  constatação  do  direito

negado à permanência e ao trabalho no próprio território.

Por  fim,  ressaltando  a  última  convergência  entre  as  três  categorias,  DRS,
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participação  e  pesquisa-intervenção,  trago  a  ideia  de  Sachs  (2002)  que  afirma  que  só  é

possível  pensar  em desenvolvimento  sustentável  a  partir  de  uma mudança  no  interior  da

“continuidade”, da ruptura da lógica naturalizante das desigualdades, do foco em processos

sociais não problematizados, ressaltando o “equilíbrio entre respeito à tradição e inovação” e

a “capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno”

(SACHS, 2002,  p.  87)  rejeitando,  portanto,  intervenções  alienígenas que não conhecem a

realidade  cultural  do  espaço  a  ser  pensado.  Em um exercício  lúdico,  mas  ideológico,  se

substituíssemos “desenvolvimento sustentável” por “participação” ou “pesquisa-intervenção”,

a afirmação de Sachs não teria o mesmo sentido? Ora, a convergência reside, portanto, no

compromisso  político  transformador  dessas  leituras  de  mundo.  Assim,  acredito  que  a

investigação com as juventudes, sobre participação no terreno do desenvolvimento regional

sustentável  não  poderia  ter  encontrado  melhor  opção  metodológica  que  a  pesquisa-

intervenção, que mais do que pensar sobre questões, possibilitou que nos tornássemos gente

mais Gente em prol de um objetivo comum.
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6 CONSIDERANDO, SEM JAMAIS FINALIZAR

“A questão que se coloca, obviamente, não é parar de
lutar, mas reconhecendo-se que a luta também é uma
categoria histórica, reinventar a forma também histórica
de lutar.”

(FREIRE, 1996, p. 68)

Ao escrever esta dissertação me deparei com uma infinidade de outras perguntas

que poderia fazer sobre juventude, existências, resistências e desistências da vida no sertão,

todas  atravessadas  pela  ação das  políticas  públicas.  A temática  e  o  contexto  inesgotáveis

necessitam de mais debruçamentos e ações como alicerçamento de uma práxis que faça um

resgate da historicidade desses sujeitos e que compreenda a necessidade de políticas públicas

que sejam socialmente compensatórias por todas as ausências por parte do Estado como forma

de garantir o desenvolvimento deste território, e, acima de tudo, que seja sustentável.

Ao investigar os sentidos atribuídos ao ato de participar pelos jovens com quem

tive contato durante a pesquisa, relacionando-os aos significados da sustentabilidade, deparei-

me com diversas dissonâncias. Contudo, além de representar um desinteresse pela temática,

percebo esse processo como decorrente dos processos de abandono das gestões e das políticas

públicas que a juventude e o sertão passaram e ainda passam. A forma como esses jovens

enxergam a política e a participação, e mais, como enxergam a si mesmos, se limitam aos

significados postos anteriormente pelos “adultos”. 

Uma  questão  que  importa  destacar  é  que  a  prática  de  pecuária  extensiva,  o

controle dos antigos coronéis, e depois as oligarquias políticas, aparecem nesta dissertação

como aspecto subjacente na análise do pano de fundo para algumas questões que aparecem no

discurso dos jovens sobre política, como também na baixa dinâmica participativa. Ainda que a

política de incremento de acesso a  bens públicos,  quando comparada a outros estados do

Nordeste, tenha sido relativamente exitosa, a política de incentivo à participação demonstrou-

se pouco eficiente33 (AVRITEZER, 2007).

Esta observação se transforma em matéria concreta, embora implícita, no discurso

do sujeito rural, pois entendo que além dos resultados já apresentados anteriormente sobre

participação e política encontra raízes profundas na história política e econômica do estado do

Ceará,  seja  pelo  desconhecimento,  seja  pelo  desinteresse  dos  jovens.  Na  outra  ponta,
33 Alguns autores, como Mesquita (2007) afirmam que no período de 1995 a 1998 houve um amadurecimento

político no estado com a abertura para a  colaboração de projetos internacionais,  e  com a formação dos
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável.  Contudo, importa considerar que as experiências
relatadas não apresentam resultados plausíveis no que tange à configuração da participação como política de
Estado, mas sim, somente como política de gestão orientada para o fortalecimento de grupos empresariais
(CHACON, 2007).
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conforme  mostra  Alves  (2012,  p.  277),  as  oligarquias  “lançam  mão  da  fragilidade  do

ecossistema e da população para apropriarem-se do Estado” e perpetuam, assim, as relações

de opressão que culminam no distanciamento da população da política institucional e estatal.

Por essa razão, um dos principais dados achados no percurso da pesquisa é que o

protagonismo dos jovens, que levanto aqui como condição à participação, não é dado a priori,

como fato natural ao processo de tornar-se jovem, mas sim como fato socialmente construído,

através  de  atos  educativos  que  ocorrem durante  a  vida  como resistência  a  esse  histórico

político.  A proposta  levantada  não  é  o  uso  de  uma  estratégia  pedagógica  que  ensine  a

população a participar, mas de fazer uso da Educação como estrutura principal do ato de

participar. Importa então fazer uso de métodos de participação que respeitem e instiguem o

sujeito  a  entrar  nesse  movimento  participativo,  e  os  círculos  de  cultura,  como  estrutura

educacional, ideológica e política surgem como instrumento efetivo.

Se a educação tradicional, bancária e necrófila (FREIRE, 2005) não dá conta dos

desafios que a lógica produtivista mercantil da civilização capitalista/industrialista impõe aos

jovens e à sociedade, não criando espaços de experimentação do ato de participar, parece-me

que,  assim,  seja  impossível  pensar  participação,  se  ela  não  for  vivenciada  como  ato,

cotidianamente. Por exemplo, nas escolas, onde os educadores, os educandos, os servidores e

os gestores das políticas de educação, devem reconhecer o espaço escolar como espaço onde o

jovem deve ter vez e voz.

Segundo Freire (2007), uma gestão escolar que está construída a partir  de um

modelo rígido,  vertical,  centralizado,  onde não há  o menor espaço para a  dúvida,  para o

desenvolvimento  de  uma  curiosidade  epistemológica  e/ou  para  as  críticas  dos  jovens

coparticipantes do processo, é o símbolo máximo da contradição da prática educativa que se

pretenda progressista. O mesmo poderia ser dito sobre qualquer modo de governança.

É de onde surge outro achado importante: se conforme Chacon (2007) aponta de a

responsabilidade  do  Estado  ser  muito  maior  no  sertão  na  coordenação  e  no  fomento  do

desenvolvimento, em decorrência das ações político-históricas, e considerando que há uma

relação direta  entre  a  gestão  e  o aspecto  transformacional,  deveria  ser  instigador  para  os

gestores que os jovens não se sintam convidados a ocupar esses lugares de forma efetiva,

ainda que compreendam a participação como lugar de garantia de direitos e prática cidadã.

A  ausência  de  uma  “governança  suficientemente  boa”34 (FONSECA;
34 Os autores discorrem sobre o conceito de governança, tecendo críticas a partir do Manual (virtual) da Boa

Governança, pois consideram que a definição generalista de condições de administração pública não serve
para  todos os  contextos  de  desenvolvimento.  Dessa  forma,  propõem outro  paradigma,  o  da  governança
suficientemente boa que deve “obedecer a um conjunto reduzido e flexível de princípios, definidos caso a
caso, para que haja identificação entre o contexto e a agenda” (FONSECA; BURZSTYN, 2009, p. 40).
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BURZSTYN, 2009),  com a distância  abismal  entre  a  execução das  políticas públicas e a

“sociedade comum”, parece ser uma das causas principais. Essa reflexão encontra sua razão a

partir da fala dos jovens desta pesquisa, como da minha observação da Pesquisa Nacional

sobre Perfil e Opinião da Juventude Brasileira, já apresentada anteriormente. Assim, o que

surge como primeiro desafio para garantir a participação seria a reorientação da execução de

políticas públicas de juventude, já que

O cruzamento do fator participação com o conhecimento de programas do governo
voltados à juventude demonstram a associação significativa entre participação social
e conhecimento sobre políticas públicas que podem lhes beneficiar e apresentar uma
oportunidade para maior inserção social (CUNHA, 2011). 

Nesse aspecto, não participar, ocupando os espaços formais ou informais que lhes

são  de  direito,  significa  abster-se  criticamente  das  reflexões  secundárias  que  o  ato  de

participar poderia gerar, um reflexo da falta de conhecimento sobre as políticas públicas que

lhe são destinadas.

O caminho, como afirma Montero (2009), seria o da ocupação dos espaços de

planejamento  e  de  execução  de  políticas  públicas,  configurando-se  como  uma  tarefa

politizadora  e  conscientizadora.  E  mesmo  que,  algumas  vezes,  os  sujeitos  não  estejam

totalmente cientes do caráter político que é outorgado a todos e todas pelo fato de viver em

sociedade,  adentrar  nessa  seara  seria  o  primeiro  passo  para  a  mudança.  Freire  (2005)

explicava esse processo como a transição de um tipo de consciência ingênua para um tipo

crítica, a partir da rebeldia, de um ato revolucionário: o reconhecimento da vocação histórica

dos homens e mulheres.

Acredito que por esse caminho se pode pensar na ação cultural  revolucionária

como  possibilidade  para  a  desconstrução  semântica  e  política  da  participação,  com  a

conseguinte  reconstrução  permeada  pelas  experiências  que  são  peculiares  dessa  condição

social. Mas é fundamental e necessário que se permita a esses sujeitos que construam, com as

mãos e o coração, espaços legitimadores da própria voz.

Entendo  que  a  intervenção  no  modo  de  governança,  e  consequentemente  no

aparelho estatal, não é o único modo de participar social e politicamente na transformação da

sociedade, mas considerando que a construção de um projeto democrático de sociedade é a

melhor maneira de coordenar esforços em busca do bem comum, deve ser através de ações

participativas dos sujeitos em conjunto, em um novo sistema político, que ela deve se assentar

(LÖWY,  2009).  Obviamente  que  não  reduzo  a  cidadania  à  participação  formal,  mas

relacionando-as,  a participação cria condições essenciais  para que vamos entendendo essa
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condição de sujeitos como uma condição cidadã.

Diante da literatura pesquisada e diante dos dados coletados nos meus encontros,

criar situações de participação, desde a escolha do formato, das datas, ou ainda de um projeto

macrossocial, todos eles funcionam como parte de um caminho emancipatório que se deseja e

que dá sentido à vida coletiva.

Moroni  (2006)  alerta  para  a  necessidade  de  reconhecer  o  papel  político  e  de

mobilização de espaços menores de organização. Assim sendo, parece-me que seja importante

que as experiências surjam em contextos mais locais de desenvolvimento, e os municípios de

pequeno  porte  podem  ser  esses  locais  por  excelência,  ainda  mais  para  os  jovens  rurais

(WEISHEIMER, 2013). Torna-se urgente a construção de novas metodologias de participação

que partam da desconstrução dessa forma de fazer e viver que historicamente demarcou a

participação social e política no semiárido, e que promovam e alcancem uma participação

comprometida e crítica, mas acima de tudo desejada.

Os jovens do Arte Jucá com quem tive o prazer de compartilhar essa trajetória são

produtores de cultura e conhecimentos, desde a cultura afetiva quando falam das experiências

no  grupo  de  teatro  e  reisado   com  a  produção  de  figurinos,  peças,  nas  relações  que

estabeleceram, e na formação de identidade, até as  reflexões que fizeram sobre a ação dos

gestores  municipais  em  relação  às  atividades  artísticas  do  grupo,  e  todos  os  relatos,

impressões e sentimentos representam enfoques e concepções que nos convidam a repensar o

modelo de sociedade. Precisamos ouvir mais os jovens do sertão.

O grande desafio no campo da participação é  a tessitura de um novo sistema

político  brasileiro,  onde  se  possa  conjugar  com  muito  mais  efetividade  a  democracia

representativa  e  participativa35 (SANTOS,  2002),  e  que  ao  compreender  os  jovens  como

sujeitos culturais, faça-se na contextualização e na observação das relações sócio-históricas.

Precisamos  de  um modo  de  se  fazer  educação  política,  como  ato  contínuo  e  paralelo  à

participação, que compreenda que “as mudanças do mundo são um quefazer educativo em si

mesmas” (FREIRE, 1999, p. 126), e que, portanto, se faz na ação-reflexão.

Assim, ressalto que não podemos mais pensar participação sem pensar em uma

educação política e popular, não só como metodologia, mas como projeto maior, com um

horizonte claro, conscientizador, e que se concentre no resgate da palavra negada a quem foi

considerado  insignificante,  atrasado  e  arcaico  para  pensar  e  refletir  (CUSSIÁNOVICH;

35 A principal diferença entre os modelos de democracia representativa e participativa se encontra na atuação
deliberativa nas ações do Estado. Na primeira, o exercício do poder político pela população eleitora não é
realizado diretamente, mas através de seus representantes e partidos. Já na segunda, as pessoas deliberam de
forma direta, escolhendo e planejando as ações coletivas e estatais.
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SCHIBOTTO, 1991).

Na  sua  mais  ampla  concepção,  a  educação  é  o  campo  do  quefazer  radical  e

conscientizador.  Martin-Baró  (1996,  p.  7)  afirma  que  “aceitar  a  conscientização  como

horizonte não exige tanto mudar o campo de trabalho, mas a perspectiva teórica e prática a

partir da qual se trabalha”, ou seja, assumir o desenvolvimento inclusivo daqueles e daquelas

que  ao  longo  da  história  foram  deixados  de  lado,  através  de  práticas  marginalizantes  e

opressivas, ressaltando o empoderamento e a libertação como resposta direta à destituição

constante dos direitos básicos.

Gadotti (2008) se refere a esse modo como uma ecopedagogia, uma ecoeducação,

uma educação sustentável,  onde se  buscaria  um sentido  coletivo  e  mais  profundo para  a

existência mundana, tornando-se parte do processo de transcendência/superação sobre o atual

modo  de  vida,  e  que  seria  uma  alternativa  a  atual  globalização  fundada  na  exploração

econômica, dominação política e exclusão social.

A educação para a sustentabilidade, como definida pela Organização das Nações

Unidas - UNESCO (2005) parece ser o sinônimo necessário para a educação política para a

participação, por se tratar de um processo educativo que se funda na promoção de valores que

garantam  o  reconhecimento  da  dignidade  humana,  em  seus  valores  éticos,  autônomos  e

realizados,  e  pelos  esforços  em mantê-la  através  de  práticas  de  redução  de  desigualdade

econômica  e  justiça  social,  com  instituições  sociais  transparentes  e  justas.  Deve,  então,

produzir os indicativos para uma participação social e política que requeira do Estado um

desenvolvimento com democracia, com respeito ao planeta, legitimando a existência de todas

as formas de vida, protagonizando por sua vez uma cultura de paz e de sustentabilidade.

Retomo a imagem do Henfil que vimos no início do segundo capítulo. Se por um

lado,  não podemos e  não devemos cortar  as  asas  desses  jovens,  por  outro,  não podemos

colocar um peso e responsabilidade gigante sobre elas. A ação, nesse sentido, é a do bom

senso, nem o pessimismo opressor, nem o otimismo ingênuo. Os jovens, como um Ser Mais

(FREIRE, 2005), têm condições de espraiar suas asas em busca de outros horizontes, e as

diversas  experiências  de  pesquisa  têm demonstrado  isso  (MELO,  2012;  CASTRO,  2008;

CASTRO, 2012; COSTA et al., 2012; MENEZES; COSTA, 2012). O que a sociedade pode,

através das instituições e movimentos sociais, e deve oferecer a eles, no campo ou na cidade,

é um projeto pedagógico crítico, respeitoso e libertador que seja fundado na reafirmação da

identidade pessoal e social, como parte de um movimento de afirmação coletiva (MARTIN-

BARÓ, 1996). 
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É evidente que as representações negativas da política e a baixa participação nos
espaços institucionais atingem a sociedade como um todo. O caminho de reversão
dessas percepções precisa ser trilhado coletivamente, tirando a juventude do lugar de
“bode  expiatório”  da  negação  da  política  e  da  responsabilidade  exclusiva  de
transformá-la  através  da  sua  participação  (BOGHOSSIAN;  MINAYO,  2009,  p.
421).

Se  “toda  utopia  é  um  projeto  de  reconstrução  do  sentido  histórico  de  uma

sociedade” (CUSSIÁNOVICH; SCHIBOTTO, 1991, p. 51), o caminho da participação como

ferramenta  de  transformação  passa  essencialmente  pelo  reconhecimento  da  utopia  e  do

desenvolvimento sustentável como direito e dever fundamental para todos nós. 

Talvez,  o que esta  pesquisa tenha de mais  esclarecedor  é  que a  utopia para a

juventude  no  semiárido  é,  portanto,  encontrar  o  lugar  de  fala,  de  formação  cidadã  e  de

fortalecimento  da  sociedade  civil,  com  instrumentos  que  lhes  permitam  ser  mais;  e  a

horizontalidade dos Círculos de Cultura e a incompletude do caminho de pesquisa que sempre

esteve se fazendo favoreceram a autenticidade da fala dos jovens, o espaço de acolhimento

permitiu inclusive que eles estivessem suficientemente à vontade para falar de seu passado, de

seus receios quase que terapeuticamente36, e recusar a proposta da produção do vídeo ou do

fanzine que levei para eles, de forma muito suave e compreensiva.

Essa vinculação intrínseca contribuiu ao oportunizar uma maior expressão, sendo

um espaço de pronunciamento de si mesmo dos jovens, do direito a dizer a própria palavra,

que pode conduzir a um maior interesse na seara da participação social e política, com sua

concreta  efetivação no campo democrático.  Nesse sentido,  só  é  preciso pensar  em novas

tecnologias  que,  superando  as  barreiras  simbólicas  da  participação,  potencializem  a

criatividade e a expressão da população.

36 Não  pretendo  neste  trabalho  discorrer  sobre  o  aspecto  terapêutico  da  pesquisa-intervenção,  mas  sendo
psicólogo  de  formação,  não  poderia  deixar  de  suscitar  o  prelúdio  de  efeitos  transformadores  numa
perspectiva mais clínica. Sobre essa perspectiva ver trabalho de Vera Ramires e Silvia Benetti em Castro e
Besset (2008).
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APÊNDICE A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E) - PAIS

Estou realizando uma pesquisa com o título:  “PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO
SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A JUVENTUDE TEM A DIZER?”. Para tanto, serão
realizados Círculos de Cultura e Oficinas de Participação nos horários a serem combinados
com todo o grupo, na sede da Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz.
Serão também realizadas observações, por parte do pesquisador das atividades dos jovens. Os
encontros  serão  gravados  em  vídeo  e  as  observações  registradas  por  escrito,  sendo
resguardado o sigilo das informações construídas. 

A participação do(a) seu(a) filho(a) nesta pesquisa poderá contribuir para a construção
de propostas de atividades coerentes com a compreensão do sistema de participação, além de
colaborar para que seja repensado e transformado o que se diz e o que se faz em relação aos
direitos e deveres de jovens na construção de políticas de participação. O objetivo geral, dessa
forma, versa sobre investigar sobre compreensões juvenis sobre participação no semiárido
cearense, a partir da experiência no Arte Jucá.

A participação na pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum tipo
de pagamento. Você e seu(a) filho(a) têm a liberdade de se recusar a fazer parte da pesquisa
ou de retirar o seu consentimento em qualquer fase do estudo. Os procedimentos utilizados
nesta  pesquisa obedecem aos critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme
Resolução  196/96 do Conselho Nacional de  Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados
oferece riscos à dignidade dos participantes. 

As  informações  a  serem  aqui  obtidas  serão  usadas  apenas  para  realização  desta
investigação e você e seu(a) filho(a) terão acesso a elas, sendo assegurada a privacidade dos
dados envolvidos na pesquisa e a não identificação dos participantes. 

Em caso de dúvida, você pode se comunicar com o pesquisador, Domingos Arthur
Feitosa  Petrola,  no  telefone   (85)  9749.3840  ou  pelo  e-mail:  arthurfpetrola@gmail.com.
Outras  informações  podem  ser  obtidas  junto  ao  Programa  de  Pós-graduação  em
Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri no telefone (88)
3572.7234.

Após  a  leitura  atenta  das  informações  citadas,  estando  devidamente  cientes  e
esclarecidos  sobre tais, sua assinatura neste documento, significa a aceitação em participar
desta investigação.

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Tendo em vista o que foi apresentado acima, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto minha
autorização para que __________________________________________________________
possa participar da pesquisa.

Arneiroz, _____de ___________de 2014

________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

________________________________________
Assinatura do responsável legal 

________________________________________
Domingos Arthur Feitosa Petrola – Pesquisador Responsável

RG. 2000002287103 SSPDS-CE



APÊNDICE B - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E) – SUJEITOS DA
PESQUISA

Estou realizando uma pesquisa com o título:  “PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO 
SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A JUVENTUDE TEM A DIZER?”. Para tanto, serão 
realizados Círculos de Cultura e Oficinas de Participação nos horários a serem combinados com 
todo o grupo, na sede da Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz. Serão 
também realizadas observações, por parte do pesquisador das atividades dos jovens. Os encontros 
serão gravados em vídeo e as observações registradas por escrito, sendo resguardado o sigilo das 
informações construídas. 

A sua  participação  nesta  pesquisa  poderá  contribuir  para  a  construção  de  propostas  de
atividades coerentes com a compreensão do sistema de participação, além de colaborar para que
seja repensado e transformado o que se diz e o que se faz em relação aos direitos e deveres de
jovens  na  construção  de  políticas  de  participação.  O  objetivo  geral,  dessa  forma,  versa  sobre
investigar  sobre  compreensões  juvenis  sobre  participação  no  semiárido  cearense,  a  partir  da
experiência no Arte Jucá.

A participação na pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum tipo de
pagamento.  Você  tem a  liberdade  de  se  recusar  a  fazer  parte  da  pesquisa  ou  de  retirar  o  seu
consentimento em qualquer fase do estudo. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem
aos critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 196/96 do Conselho
Nacional  de  Saúde.  Nenhum  dos  procedimentos  utilizados  oferece  riscos  à  dignidade  dos
participantes. 

As informações a serem aqui obtidas serão usadas apenas para realização desta investigação
e você terá acesso a elas, sendo assegurada a privacidade dos dados envolvidos na pesquisa e a não
identificação dos participantes. 

Em caso de dúvida, você pode se comunicar com o pesquisador, Domingos Arthur Feitosa
Petrola, no telefone  (85) 9749.3840 ou pelo e-mail: arthurfpetrola@gmail.com. Outras informações
podem ser obtidas junto ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável
da Universidade Federal do Cariri no telefone (88) 3572.7234.

Após a leitura atenta das informações citadas, estando devidamente cientes e esclarecidos
sobre tais, sua assinatura neste documento, significa a aceitação em participar desta investigação.

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Tendo  em  vista  o  que  foi  apresentado  acima,  eu,
_________________________________________________________,  de  forma  livre  e
esclarecida, manifesto meu interesse para participar da pesquisa.

Arneiroz, _____de ___________de 2014

________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

________________________________________
Domingos Arthur Feitosa Petrola – Pesquisador Responsável

RG. 2000002287103 SSPDS-CE



APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO







APENDICE D – RESPOSTAS QUESTIONÁRIO - Q4 E Q5

Política é Participação Política é

Disputa Votar

Dar opiniões e sugestões Ser Cidadão

Representa construção de uma sociedade melhor Sugestões, novas ideias

Corrupção Importante

Decisões a ser tomadas Seguir com as leis exigidas

Corrupção Fazer o papel de cidadania

Integral Garantir os direitos

Corrupção Participar dela

Uma coisa interessante Participar das sugestões em minha cidade

Corrupção Ser cidadão

Pra mim não significa nada Cumprir regras

É muito importante para nós todos Participar da política da minha cidade

Algo que deveria ser justo para todos Poder contribuir, dar sua opinião

Direitos humanos Cidadania

Corrupção Uma concorrência

Corrupção Dizer suas opiniões

Exercer o papel da democracia Ajudando os pobres

Pra mim não significa nada Exercer cidadania

Responsabilidade Ser cidadão

Direitos humanos Cidadania

Pelo um país justo É ser cidadão

Uma coisa interessante Participar da política da minha cidade

Cooperativa Cidadão

É uma coisa importante Muito bom

Direitos humanos Cidadania

Uma besteira Uma forma de desviar dinheiro público

Corrupção Cobrar pelo direitos de todos

um meio de um cidadão decidir o futuro de sua cidade, 
estado ou país

Direito de todos

Uma disputa Votar

Bobagem Cumprir as regras necessárias

Reconhecimento Ser cidadão

Ser contra ou a favor de alguma ideia e não só de um 
partido partidarista

Importante, para que melhore o mundo

Algo que deveria ser justo Participar das eleições da minha cidade

Democracia Direito de todos

Democracia Direito de todos

Corrupção Cobrar meus direitos mais o de todos

Corrupção Cobrar pelos nossos direitos

Corrupção Cobrar pelos nossos direitos
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APENDICE D – RESPOSTAS QUESTIONÁRIO - Q4 E Q5 (continuação)

Corrupção Cobrar pelos meus direitos e de todos

Democracia Igualdade

Exercer a sua cidadania perante os valores Direito de todos

Disputa entre as lideranças Um direito de todos

Democracia Direito

Corrupção Cobrar pelos nossos direitos

Corrupção Cobrar pelos nossos direitos

Corrupção Cobrar pelos nossos direitos

É dois partidos disputando o poder para governar a cidade 
e os estados

Importante para mudar o futuro da cidade. Saber escolher 
um bom partido e fazer o que é certo

Competições de deputados para governar a cidade É importante para mudar minha cidade

Um momento em que mentiras são contadas Exercer o seu papel

Um direito comum: democracia Direito de todos

Importante para as mudanças da minha cidade Direitos iguais

Necessário Uma forma bem interessante de lutar por seus direitos

É uma forma de administrar uma cidade Muitas pessoas envolvidas

Igualdade entre todos Direito de todos

Uma forma de mudar seu estado, mas que não me 
interessa

Muitas das vezes mentira

Jogo Quando faz parte de algum partido político

População a procura de melhoras, seu país, estado ou 
cidade

Tentar com o voto eleger alguns políticos para melhorar

Disputa pelo poder Importante para decisões

Um mundo cheio de corruptos Apesar da corrupção, tentar melhorar o país através dela

Complicação Para uma vida melhor (importante para melhorar)

- Direito de todos
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ANEXO A - PAISAGEM DE INTERIOR – JESSIER QUIRINO
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ANEXO B - Música: Não é Sério (Charlie Brown Jr)

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério, não é sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério, não é sério

Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo que eu queria
Estava fora do meu alcance
Sim, já
Já faz um tempo
Mas eu gosto de lembrar
Cada um, cada um
Cada lugar, um lugar
Eu sei como é difícil
Eu sei como é difícil acreditar
Mas essa porra um dia vai mudar
Se não mudar, pra onde vou
Não cansado de tentar de novo
Passa a bola, eu jogo o jogo

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério, não é sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem
não é sério, não é sério

A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber porque eu me drogo
O que é que eu uso
Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima
Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima
Eu tô no clima.... segue a rima

REPETE TUDO

Eu tô no clima

"O  que  eu  consigo  ver  é  só  um  terço  do
problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A Juventude tem que estar a fim
Tem que se unir
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é
sério
Deixa ele viver! É o que liga"
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ANEXO C – IMAGENS
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