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RESUMO

A presente dissertação de mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável é um estudo
de caso com abordagem qualitativa e descritiva, a unidade de análise é um grupo de jovens
que participa da Fundação Casa Grande (FCG), em uma área do Sertão Semiárido na Região
do Cariri. Investiga-se sobre a construção de significados pelos jovens que participam da FCG
e suas contribuições para o desenvolvimento dos próprios jovens e para a Região, onde se
procura saber sobre suas experiências de aprendizagens nas dimensões do “ser”, do fazer e do
conviver. Esta pesquisa foi norteada pela hipótese de que os jovens que participam da
Fundação Casa Grande estão construindo significados, e que estes significados podem
constituir-se em competências para superação dos desafios vivenciados por eles, e em
possibilidade de cooperação com a Região. Os estudos qualitativos, descritivos e analíticos
foram compostos pelas observações de atividades cotidianas e depoimentos dos jovens sobre
suas experiências na Fundação Casa Grande, na Cidade de Nova Olinda. Esse município está
localizado na Microrregião do Cariri na Região Sul do Estado do Ceará, a 393 km de
Fortaleza, com uma área geográfica de 284,40 Km2, situada no ambiente da Chapada do
Araripe, limitando-se com os Municípios de Farias Brito, Santana do Cariri e Crato. Este
estudo tem o objetivo de identificar os significados construídos pelos jovens sobre a vida no
contexto do Sertão Semiárido e suas contribuições para o desenvolvimento regional
sustentável a partir das experiências vivenciadas na Fundação Casa Grande. Esta pesquisa tem
como orientação teórica as discussões acerca da construção da identidade humanística, da
autonomia, da superação da exclusão social, formação de sujeitos sociais e compromisso com
o território onde se vive, discussões fundamentadas em Paulo Freire, Lev Vygotsky e Hassan
Zaoual. Os resultados da análise dos dados estão organizados em três dimensões: ser, fazer e
conviver apresentando os processos de construção do ser pessoa, da aprendizagem
significativa e das relações sociais.
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ABSTRACT

This work on Regional Sustainable Development is a qualitative, ethnographic and
descriptive study; the unit of analysis is a group of young people participating in Casa Grande
Foundation, which belongs to an area of the Hinterland in Semiarid Region Cariri. It surveyed
about the construction of meaning by young Semiarid and their contributions to the
development of young people themselves and for the region, where we try to know about their
learning experiences in the dimensions of "being", of doing and living. This research was
guiding by the hypothesis that the youth in question are constructing meanings as mechanisms
for overcoming the challenges faced by them in Semiarid. Qualitative studies, descriptive and
analytical observations were madding by daily activities and testimonies from young people
about their experiences in Casa Grande Foundation, the City of Nova Olinda. This city is
located in Micro region Cariri in southern state of Ceará, 393 km from Fortaleza, with a
geographical area of 284.40 km2, located in the environment of the Araripe, next to the cities
of Farias Brito, Santana do Cariri Crato. This study aimed to identify the meanings
constructed by young people about life in the context of the Hinterland Semiarid and their
contributions to the Regional Sustainable Development from experiences in Casa Grande
Foundation. This research was theoretical orientation discussions about the construction of
humanistic identity, autonomy, overcoming social exclusion, formation of social subjects and
commitment to the territory where they live, discussions addressed by Paulo Freire, Lev
Vygotsky and Hassan Zaoual. The Graduate Program in Sustainable Regional Development,
Federal University of Ceará in Campus Cariri where it conducted the survey, with financial
support from the Foundation of Ceará Support Scientific and Technological Development
(FUNCAP) beginning in March 2011.

Keywords: Youth. Meanings. Semiarid. Human Development. Regional Sustainable
Development.
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação insere-se no campo

de

pesquisa

contemporânea em

Desenvolvimento Sustentável, uma linha de interesse acadêmico do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Ceará
(UFC) Campus do Cariri, pesquisa que se realizou no período de 2011 a 2013 com o apoio
financeiro da fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FUNCAP).
Consiste numa investigação de abordagem qualitativa e de estudo de caso que visa
contribuir para os estudos sobre a juventude do Sertão Semiárido Caririense, com o objetivo
de identificar os significados construídos pelos jovens no contexto do Semiárido e suas
contribuições para o Desenvolvimento Regional Sustentável a partir das experiências
vivenciadas por estes jovens na ONG Fundação Casa Grande (FCG).
O foco desta pesquisa é a dimensão humana do Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS) e sua ênfase está no processo de desenvolvimento da juventude e sua
relação com o Semiárido, o ser jovem no Semiárido. O problema estudado é a pertinência
entre a construção de significados e o DRS na perspectiva de uma contribuição para o
desenvolvimento local. A hipótese que norteou esta pesquisa é que, se existe a experiência de
construção de um jeito diferenciado e significativo de ser jovem no Semiárido deve haver
uma construção de significados estimulando este processo, portanto, os significados são
construções que podem atribuir sentido à vida dos jovens no Sertão Semiárido, estimulando a
busca do crescimento pessoal e a superação dos desafios vivenciados no contexto local
contribuindo com o desenvolvimento da Região.
Este trabalho se orienta pela importância de se conhecer a existência de novos
mecanismos de superação dos desafios vivenciados pelos jovens na Região do Semiárido
Caririense a partir de suas histórias e experiências de vida na Fundação Casa Grande –
Memorial do Homem Kariri, na Cidade de Nova Olinda, localizada na Região Sul do Ceará.
Considera-se o discurso destes jovens sobre sua realidade social, educativa e cultural, com
vistas a identificar os significados construídos por eles sobre suas vidas no contexto do
Semiárido, sobre o que são, o que sentem e o que fazem.
Assim como na realidade da juventude de outras regiões, esses jovens se
apresentam com seus potenciais e desafios. De acordo com o Relatório do UNICEF, a
juventude do Semiárido brasileiro vive situações de pobreza preocupantes, fato que exige
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medidas urgentes para a superação dos desafios que limitam as oportunidades de
desenvolvimento desta juventude. Enquanto isso, os jovens na FCG se mobilizam na criação
de possibilidades para a convivência social, aprendizagem significativa e ocupação produtiva
na convivência com o Semiárido. (UNICEF, 2011).
Têm-se como suporte teórico principal as concepções de Paulo Freire sobre
Educação Libertadora, cuja proposta educativa propõe uma aprendizagem para a superação da
dominação, da exclusão social e para o desenvolvimento das capacidades éticas de pensar
sobre si mesmo e sobre suas intervenções no contexto social; sua obra é muito ampla, por isso
procura-se manter o foco nas abordagens sobre a incompletude humana e na aprendizagem
significativa. Lev Vygotsky, com sua abordagem sociointeracionista, que compreende o
desenvolvimento humano a partir de suas interações com os outros e com o meio social,
propõe uma aprendizagem pela socialização e para a participação; sua abordagem sobre a
ação e significação contribui para se observar o processo de construção de significados pelos
jovens do Semiárido na sua relação com o mundo e com os objetos de sua convivência.
Hassan Zaoual, em sua teoria do Sítio Simbólico de pertencimento considera os potenciais
locais e as pessoas em suas raízes territoriais e culturais como possibilidades para desenvolver
o sentido de pertencimento e comprometimento das pessoas com o lugar onde vivem. Jacques
Delors, com a proposta do desenvolvimento humano através de habilidades e valores
trabalhados nos quatro pilares da educação para o futuro, desenvolve os processos do
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender, a conviver e aprender a ser, dimensões essas
abordadas nesta pesquisa. (FREIRE, 2011; VYGOTSKY, ORG. COLE, 2007; ZAOUAL,
2006; DELORS, 2012).
A metodologia adotada é de abordagem qualitativa e de estudo de caso como
forma de observar os comportamentos humanos, registrar e descrever os significados
construídos pelos sujeitos e identificar suas contribuições para região. Utiliza-se de três
instrumentos de coleta de dados, são eles: observação e registros em diário de campo; técnica
de roda de conversa e entrevista semiestruturada e individual, para aprofundar as questões
significativas abordadas pelos jovens nas rodas de conversa (FLICK, 2009). Neste trabalho
utilizou-se o método de análise do discurso como instrumento para analisar e interpretar os
conteúdos registrados nas observações, nas rodas de conversas e entrevistas, fazendo o
confronto teórico entre os autores que fundamentam a pesquisa e a realidade observada
(BARDIN, 2011). Os resultados estão organizados em três dimensões: o “Ser Jovem no
Semiárido”, que se revela pelas imagens que os jovens têm de si mesmo, do lugar onde
moram e de sua autonomia; o fazer que se caracteriza pela gestão cultural, educação
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patrimonial, comunicação, arte e cultura; e a dimensão do convívio caracterizado pela
comunidade de convivência e aprendizagem com o território, com a cultura e com as pessoas
mobilizadas pelo pertencimento à Região.
Esta pesquisa tem como objetivo geral: identificar os significados construídos
pelos jovens sobre a vida no contexto do Sertão Semiárido e suas contribuições para o
Desenvolvimento Regional Sustentável a partir das experiências vivenciadas pelos jovens na
FCG. Trabalhou-se a dimensão do desenvolvimento humano como base para identificar os
elementos que significam a existência juvenil no território do Semiárido, em uma atitude de
observação e diálogo, utilizando-se da metodologia qualitativa como caminho de aproximação
dos jovens e de suas vivências no intuito de identificar os significados que dão sentido às suas
vidas no Semiárido. Assim, por meio da observação das vivências dos jovens na Fundação
Casa Grande e de mecanismos de estímulo da fala destes atores em cena no Semiárido,
compõe-se este estudo pautado nos saberes e experiências vivenciadas pelo grupo na FCG e
pelo apoio teórico de autores que fundamentam o tema da pesquisa.
O roteiro de desenvolvimento deste trabalho está dividido em cinco capítulos: o
primeiro é uma “Introdução” aos demais capítulos apresentando as principais informações que
constituem o trabalho como um todo.
O segundo tem como título “Uma Via de Acesso aos Saberes dos Jovens” e busca
descrever o processo de acesso ao território de onde emergem estes saberes. Através dos
parâmetros utilizados na metodologia adotada, retrata-se o percurso trilhado para acessar os
saberes e significados no Sertão Semiárido a partir das experiências vivenciadas pela
juventude na Fundação Casa Grande. Neste cenário, destaca-se: a) o papel dos jovens na sua
Região; b) o processo de desenvolvimento humano; c) o processo de construção de
significados pelos jovens; d) e a proposta do Desenvolvimento Regional Sustentável. Esse
capítulo apresenta o método e os instrumentos utilizados na pesquisa e que são permitidos
pela abordagem metodológica adotada. Explicita-se também os princípios teóricos que
embasam o estudo, o tema da pesquisa, o objeto de investigação, o problema e a hipótese de
trabalho, assim como as implicações pessoais para a escolha do tema e as impressões sentidas
e observadas no decorrer do estudo.
No terceiro capítulo, intitulado “Vivendo o Semiárido”, procura-se apresentar
uma reflexão sobre os aspectos estudados acerca dos desafios e possibilidades da Região do
Semiárido em decorrência das estiagens e da política que se pratica na Região. Apresentam-se
aspectos reflexivos como o tratamento político dado ao Semiárido e as formas de expressão
dos jovens e sua relação com o lugar.

13

O quarto, denominado de “O Desenvolvimento Regional Sustentável na
perspectiva dos jovens da FCG no Sertão Semiárido”, tem a intenção de delinear um relato e
uma discussão acerca do desenvolvimento humano como base para o Desenvolvimento
Regional Sustentável. Enfatiza-se: a) o processo de formação de pessoas integradas consigo
mesmas e com o meio ambiente social na perspectiva de uma relação harmoniosa com os
seres humanos e com a natureza; b) o desenvolvimento do sentido de pertença e compromisso
das pessoas com o lugar que habitam; c) a importância dos valores culturais para o
Desenvolvimento Regional Sustentável; d) e as contribuições da juventude para a comunidade
local.
No quinto capítulo aborda-se sobre “O que Significa Ser Jovem no Semiárido”,
onde se expõe as experiências da construção de significados como constituição de suportes
viáveis ao processo de desenvolvimento da juventude no Semiárido. Trata sobre o ser jovem
no contexto do Sertão Semiárido com o propósito de discutir acerca de: a) as concepções
contemporâneas sobre a juventude; b) processos de construção de significados e a importância
deste processo para a vida dos jovens; c) a interdisciplinaridade necessária ao processo de
desenvolvimento humano referenciado pelas múltiplas dimensões humanas. Utilizando-se do
diário de campo, da técnica da roda de conversa e entrevista semiestruturada, obtiveram-se
dados que foram organizados e descritos pela análise dos conteúdos das observações no
espaço da Fundação Casa Grande e das falas dos sujeitos da pesquisa.
Os métodos e técnicas desenvolveram-se pela abordagem qualitativa e de estudo
de caso, e acredita-se que o modelo utilizado é válido para se obter dados socioeducativos e
culturais voltados para a questão do desenvolvimento humano, podendo futuramente ser
trabalhado de forma mais abrangente.
Como aprendizado nesta pesquisa, percebe-se a obtenção de maior consciência
sobre o processo histórico de construção humana e a importância da educação neste processo
como instrumento de transformação que pode: possibilitar a construção de conhecimento,
estimular as ações culturais que são capazes de oferecer suportes que podem significar a vida
em contextos sociais e econômicos desfavoráveis; favorecer o desenvolvimento humano, a
formação de sujeitos sociais ativos, e o uso dos potenciais locais; fortalecer a autoestima
tornando as pessoas aptas a criarem formas de se expressar politicamente quando o contexto
social e político se tornam hostis; e utilizar a arte como mecanismo que libera a criatividade e
contribui para a formação de novos sujeitos sociais. Uma compreensão de que a construção de
significados tem base em uma educação significante das relações dos sujeitos consigo mesmo,
com suas raízes históricas e culturais e com a realidade.
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Pretende-se com esta dissertação contribuir com os estudos sobre a juventude do
Semiárido na perspectiva do DRS a partir dos suportes teóricos em educação humanística de
Paulo Freire; da concepção sociointeracionista de Lev Vygotsky; e da teoria do sitio
simbólico de pertencimento de Hassan Zaoual. Pondo-se como observadora da vida e porta
voz dos jovens neste trabalho, compõe-se uma narrativa que descreve o mundo vivido pelos
jovens, procurando interpretar os significados de suas experiências no Semiárido. Para isso,
foi necessário, ver, ouvir, sentir e dialogar, pois só uma presença atenta e persistente poderá
captar os significados de alguma experiência. Como afirma Morin (2011), para se obter o
significado de algo é necessário mais do que análise, é preciso mobilização e compreensão.
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2 UMA VIA DE ACESSO AOS SABERES DOS JOVENS
“Eu espero na medida em que começo a busca,
pois não seria possível buscar sem esperança”.
(Paulo Freire)

O trabalho que se apresenta foi construído por um caminho feito de muitas buscas
e esperanças alimentadas pela crença no ser humano e em suas possibilidades de
transformações. Um caminho de subidas na direção da Chapada do Araripe, estimulado pela
vontade de sentir e ouvir o outro em suas experiências, saberes e culturas com disposição para
o encontro com o ser humano em construção ao mesmo tempo em que se constrói a si mesmo.
Neste capítulo, apresenta-se a construção da trajetória de investigação e o referencial teórico e
metodológico, destacando o objeto de estudo, as razões de interesse pela dimensão humana do
Desenvolvimento Regional Sustentável e os objetivos da investigação; o percurso
metodológico e as impressões desta trajetória realizada na trilha de acesso à Fundação Casa
Grande no Sertão Semiárido. Os resultados obtidos nesta investigação emergem das
experiências dos jovens na Organização não Governamental (ONG) Fundação Casa Grande,
coletados por meio de instrumentos que favorecem a observação, os registros e interpretação
do discurso, saberes e fazeres realizados pelos jovens no seu convívio cotidiano.

2.1 O objeto de Estudo e as razões do interesse pela Dimensão Humana do
Desenvolvimento Regional Sustentável
A presente pesquisa tem como temática “A Juventude no Semiárido e o
Desenvolvimento Regional Sustentável: O Caso da Fundação Casa Grande”. Este tema
emergiu do interesse pela dimensão humana e educativa da juventude do Sertão Semiárido e
pelo processo de Desenvolvimento Regional Sustentável. A partir das leituras sobre a
proposta do desenvolvimento sustentável, entende-se que o ser humano é o protagonista desta
ação, portanto, os estudos sobre o desenvolvimento humano se tornam indispensáveis e
urgentes neste processo podendo contribuir com o progresso do desenvolvimento sustentável
nas dimensões humanas, socioeconômicas, culturais e ambientais.
Outros fatores que motivaram esta pesquisa são questões de fórum pessoal, que
dizem respeito a uma história de vida que tem implicações com o Semiárido e com a
juventude que nele vive. O lugar de onde se fala e a condição de quem fala nesta pesquisa é o
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Semiárido como lugar de origem da pesquisadora e relevância social de sua pesquisa, um
lugar de referência de sua história de vida como filha do Semiárido, que vivenciou a
experiência de ser jovem em situação de pobreza nesta Região. Como condição existencial,
quem fala é uma nativa da Região do Semiárido que, tornando-se freira, fez a opção pela
causa da infância e da juventude empobrecida, com especial interesse pelos indicadores e
possibilidades de superação dos desafios vivenciados pelos jovens no Semiárido; educadora
que se entende como fruto de um processo histórico, por isso acredita na educação como
instrumento de transformação e considera como instrumento importante para a causa da
infância e da juventude: o estudo, a pesquisa, o diálogo, o respeito aos valores culturais e a
concepção de que todo jovem é portador de um potencial que precisa ser conhecido e
desenvolvido.
O processo histórico na trajetória pessoal da pesquisadora teve origem em uma
pobre família camponesa da Região do Semiárido caririense, portadora de uma forte cultura
religiosa de tradição Católica Romana e da valorização da cultura letrada. Pai e tios receberam
a educação dos internatos salesianos, segundo a filosofia de Dom Bosco. O avô paterno e
orientador da família foi um fiel seguidor das orientações de Roma. Nesta família, viveu-se
uma experiência de pobreza e privação inclusive dos estudos, mas em ambiente estimulante
da disciplina religiosa e da leitura, onde os pais foram os primeiros professores nesta
trajetória.
Essa experiência foi marcante, pois desde cedo se percebeu a desigualdade social
que marcava a acentuada diferença entre os jovens do Sertão Semiárido e os de outras regiões,
entre os de condições econômicas favoráveis que podiam estudar e os pobres e desprovidos
do direito de se desenvolver em seus potenciais. Neste sentido, foi relevante a experiência de
ter morado em São Paulo no início da juventude, onde se recebeu o primeiro convite para ser
feira mas se recusou, optando por voltar à Região de origem e onde se assumiu o ideal
religioso, ingressando no estilo de Vida Religiosa Consagrada tornando-se freira, com o
objetivo de dedicar a vida à causa da infância e da juventude pobre, estudar e progredir na
construção de conhecimentos que favoreçam esta causa.
Foi como freira, trabalhando em uma instituição da Congregação que se percebeu
a necessidade de melhorar a atuação junto às crianças e jovens. Para tanto, estudar era a
atitude mais coerente. Nesta ocasião, surge o interesse pela Fundação Casa Grande como uma
ONG reconhecida por sua ação como gestão democrática, apoio ao desenvolvimento dos
jovens de classe econômica menos favorecida e por seu empenho em fortalecer e divulgar os
valores culturais da Região, tornando visível sua identidade. O interesse pela causa da
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infância e da juventude sempre foi claro o suficiente para que a orientadora e coorientadora
fizessem intervenções que alinharam o foco do interesse de investigação, “a juventude do
Semiárido”. Neste ponto, inicia-se um processo de encontro com um grupo de jovens da FCG
e consigo mesma como pesquisadora e pessoa que viveu experiência de ser criança e jovem
no Semiárido, em realidade social semelhante às dos sujeitos da pesquisa. A cada subida à
Chapada do Araripe e à medida que o olhar e a percepção foram se aprofundando, foram
aparecendo “Os Significados do Ser Jovem no Semiárido” naquele grupo e, na pesquisadora,
foi-se construindo o sentido de sua pesquisa.
A escolha do campo de pesquisa, a Fundação Casa Grande Memorial do Homem
Kariri, surgiu da necessidade de melhorar uma atuação profissional, do interesse pela
juventude da Região do Semiárido e por questões que são representadas por esta ONG, como
o apoio ao desenvolvimento dos jovens Sertanejos, o exercício da autonomia, o estímulo para
o crescimento pessoal e a participação social “ser mais” e o protagonismo cultural da Região.
Uma ONG que desenvolve um projeto de educação não formal com crianças e jovens de
famílias menos favorecidas economicamente, desenvolvendo possibilidades através do
aprendizado em educação patrimonial, comunicação, arte e cultura. Está situada no território
do Sertão Semiárido Caririense, Região Sul do Ceará, no cerrado da Chapada do Araripe, com
sede na Cidade de Nova Olinda, Ceará, Brasil. A Fundação Casa Grande é uma organização
não governamental, cultural e filantrópica criada em 1992, a partir da restauração da primeira
Casa da Fazenda Tapera, hoje Cidade de Nova Olinda, onde funcionou o ponto de passagem
da estrada das boiadas que ligava os Estados do Maranhão e Piauí ao Sertão dos Inhamuns, no
período da civilização do couro no século XVIII. O Município de Nova Olinda tem uma
extensão territorial de 284,40 km2, a 393 km de Fortaleza, com uma população geral de 14.
256 habitantes. A economia se destaca na produção de pedras ornamentais, extração de
calcário laminado e cultivo de milho e mandioca. Como fonte de emprego, dispõe-se de um
comércio de pequeno porte, prestação de serviços em órgãos públicos e atividades agrícolas
realizadas em pequenas propriedades, com a finalidade principal de sobrevivência do
agricultor e de sua família. (IPECE, 2011).
As atividades realizadas na ONG são: Programa de Memória para resgatar o
acervo mitológico e arqueológico do homem da Região do Cariri, a formação histórica,
cultural e antropológica da juventude e a educação patrimonial para o receptivo turístico;
artes, com pesquisa étnico musical das lendas e dos mitos da Chapada do Araripe, com o
objetivo sensibilizar crianças e jovens para as artes, trabalhar a qualidade do conteúdo
incentivando a produção artística; comunicação, que tem como objetivo a construção de
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produtos educativos e a formação de leitores, ouvintes e telespectadores; a Cooperativa de
Pais e Amigos da Casa Grande (COPAGRAN), organização que produz e comercializa
artesanatos, gerencia o receptivo turístico, a bodeguinha, o restaurante e as pousadas
domiciliares integradas ao Turismo Regional de Base Comunitária. A Fundação Casa Grande
se apresenta com o objetivo de levar “o mundo ao sertão”. “Mas não qualquer mundo, e sim
um mundo que proporcione às crianças e jovens o empoderamento da cultura e da cidadania”.
Tem como missão a formação educacional de crianças e jovens em gestão cultural por meio
dos programas Memória, Comunicação, Artes e Turismo1.
Como aspectos gerais, observou-se que o trabalho da FCG se diferencia
significativamente das demais ações realizadas com a juventude por se tratar de um trabalho
educativo voltado para a valorização e a divulgação da cultura local, fortalecendo a imagem
do homem do Semiárido Caririense. Sua ação apresenta fortes indícios de que a pretensão do
trabalho é divulgar os valores do Sertão, e não de questionar as mazelas políticas vivenciadas
na Região, o que se demonstra no estilo poético e entusiasmado da fala dos jovens. O papel
desta ONG parece ser o de fortalecer a imagem do Homem Kariri nos seus aspectos
históricos, culturais e antropológicos, contribuindo com a identidade regional e com a
autoestima de sua população através da divulgação dos seus valores e potenciais. Assim,
torna-se oportuno enfatizar que este estudo tem como foco um grupo de jovens participante da
FCG, e não a FCG em si.
Este trabalho tem como relevância o significado social do desenvolvimento
humano da juventude no Semiárido: para a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO), no documento Década das Nações Unidas da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável 2005 a 2014, os conceitos de Desenvolvimento
Sustentável estão vinculados aos diferentes modelos sociais e econômicos. Nestes modelos,
os temas giram em torno de quem tem o controle legítimo, o acesso e o uso dos recursos
naturais. Assim, o ser humano é o elemento central no processo de Desenvolvimento
Sustentável porque ele envolve as questões de direitos, responsabilidades, papeis sociais e
relações pessoais. (UNESCO, 2005).
Sobre os jovens no Sertão Semiárido, de acordo com o relatório do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) sobre a realidade da adolescência brasileira em
2011, o Semiárido brasileiro tem uma população de 04 milhões de pessoas com idade entre 12
e 17 anos, cuja maioria vive em situação de pobreza que impossibilita seu desenvolvimento e
1

Disponível em: <http://www.fundacaocasagrande.org.br/principal.php>. Acesso em 18 dez. 2010.
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permanência na Região. Muito são forçados a migrar para os centros urbanos em busca de
trabalho e melhores condições de vida. Em alguns locais da região, o tráfico e consumo de
drogas tem feito muitas vítimas entre os jovens, uma situação que requer medidas urgentes de
políticas públicas em educação, geração de renda e cultura para a juventude. Pensar o
desenvolvimento desta juventude implica repensar as condições do Semiárido como lugar de
vida que favoreça o desenvolvimento das pessoas. (UNICEF, 2011).
Acerca do aprender a viver e se desenvolver no Semiárido, o Instituto Nacional do
Semiárido (INSA) discute sobre a necessidade de se resolver as questões políticas
relacionadas ao Semiárido e de promover uma educação que possibilite à população do
Semiárido o conhecimento dos potenciais locais e dos reais desafios da região que são
provenientes da forma de se fazer política, não apenas das estiagens, como se divulga de
maneira pouco fundamentada. É necessário que se aprenda a criar condições para viver e
conviver com o Semiárido e isto exige uma aprendizagem para questões como: a gestão da
água, a adaptação da flora e da fauna às condições climáticas da Região, o fortalecimento dos
valores culturais e a preservação do meio ambiente natural. A construção de uma cultura que
ajude às pessoas a querer viver na região assumindo a semiaridez como uma identidade
cultural. Construção de saberes e possibilidades que supere os anos de descaso e
discriminação que mostra o Sertão como um lugar marcado pela seca criando um sentimento
de não pertença e baixa autoestima nos habitantes de região. Em uma perspectiva mais
direcionada aos jovens, entende-se que o resgate das memórias locais, a organização de ações
culturais, a construção de conhecimentos e o exercício de experiências sociais são de
fundamental importância ao processo de desenvolvimento humano da juventude. (INSA,
2011).
Esta pesquisa foi norteada pela hipótese de que os jovens que participam da
Fundação Casa Grande estão construindo significados para “ser” jovem no Semiárido e que
estes significados podem constituir-se em competências para superação dos desafios
vivenciados por eles, e em possibilidade de cooperação com a Região.
De forma geral, a temática proposta tem o objetivo de identificar os significados
construídos sobre o “ser” jovem no contexto do Sertão Semiárido e suas contribuições para o
Desenvolvimento Regional Sustentável a partir das experiências vivenciadas pelos jovens da
Fundação Casa Grande.
Para alcançar esta finalidade foram definidos os seguintes objetivos específicos:
a) Analisar os discursos dos jovens procurando identificar as construções significativas
produzidas na relação dos sujeitos da pesquisa com o contexto social e cultural local;
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b) Perceber quais as ações realizadas pelos jovens como forma de superação dos desafios
vivenciados por eles e contribuição com a comunidade e a Região;
c) Identificar os significados construídos pelos jovens e relacioná-los com a proposta do
Desenvolvimento Regional Sustentável.
O objeto de estudo é a construção de significados para “ser” jovem no contexto do
Sertão Semiárido e os sujeitos desta construção são os jovens que participam da ONG
Fundação Casa Grande. A perspectiva deste estudo é o desenvolvimento pessoal do jovem e
social local, é um estudo de caráter interdisciplinar, já que exige visões de diversos campos do
conhecimento para sua compreensão. Para entender em que consiste o movimento de
significação realizado pelos jovens, procurou-se a contribuição de alguns autores que
abordam aspectos relacionados ao tema, a fim de que se possa compreender e identificá-lo na
dinâmica dos sujeitos da pesquisa. Ao abordar o objeto de investigação torna-se importante
enfatizar as condições estruturais para sua construção. Os “significados para “ser” jovem no
contexto do Sertão Semiárido”, pelo que se observa têm como base estrutural para sua
construção os seguintes fatores: a) A Fundação Casa Grande como apoio objetivo favorece a
criação de possibilidades para os jovens; b) Uma rede de relacionamentos com pessoas de
realidades e culturas diferentes; c) Influência de outras estruturas e agencias de apoio; d) A
cultura local e a arte como recursos objetivos e subjetivos que podem estimular a construção
de significados.
Os sujeitos desta pesquisa são um grupo de 15 jovens que participam da Fundação
Casa Grande, com idade entre 13 e 29 anos, considerados neste trabalho como categoria de
adolescente e de jovem para favorecer a observação do desenvolvimento nos dois grupos, ou
seja, a forma como cada grupo se percebe em seu processo de desenvolvimento. Não foi
possível realizar tal separação porque entre eles não existe esta divisão, os adolescentes
participam das mesmas atividades dos jovens e têm um discurso semelhante. A definição de
juventude em termos de idade para este trabalho é a da Organização das Nações Unidas
(ONU), que definiu como jovens as pessoas com idade entre 15 e 24 anos, mas por ocasião da
realização do Fórum Mundial da Juventude realizado em 2001, esta definição se ampliou para
os 30 anos com a finalidade de favorecer o enfrentamento dos problemas relacionados à
juventude em diversos países. 2

Neste trabalho, adota-se o termo “adolescência” como sinônimo de “juventude”. Apesar de se conhecer as
diferenças que os distinguem, mas também algumas semelhanças entre eles.
2
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2.2 Referenciais Teóricos
A explicitação da construção de significados para “ser” jovem no Semiárido,
como abordagem situada na dimensão humana do Desenvolvimento Regional Sustentável
teve como elemento norteador a compreensão das categorias: juventude, construção de
significados, desenvolvimento humano e Desenvolvimento Regional Sustentável. O suporte
teórico principal que embasou este estudo representa um perfil interdisciplinar constituído dos
conhecimentos da educação embasado em Paulo Freire, Juarez Dayrell, Jacques Delors e
Documentos da UNESCO e UNICEF, bem como conhecimentos de psicologia apresentados
por Lev Vygotsky, Sergio Ozella, Lucia Rabello de Castro e Viktor Frankl. O
Desenvolvimento Regional Sustentável tem fundamento nas ideias de Suely Chacon, Hassan
Zaoual, Ignacy Sachs e Marcel Bursztyn. Este perfil é apresentado a seguir com as suas
contribuições.

2.2.1 Juventude

Ozella (2002), com a concepção da construção histórica e social da adolescência,
ajuda a compreender os jovens no contexto atual, para além dos aspectos biológicos e
psicológicos, como uma fase da vida socialmente construída a partir das demandas da
sociedade capitalista, questões como estudo, trabalho e consumo. Desnaturaliza os
comportamentos juvenis e os interpreta como conceitos sociais historicamente construídos.
Neste sentido, o autor discute as diferenças de concepção sobre escola e trabalho entre os
adolescentes de classes sociais desiguais. O Documento do UNICEF “Realidade da
Adolescência Brasileira” (2011) e Abramo (1997) discutem os impactos da modernidade e da
desigualdade econômica sobre a juventude; apresentam as novas concepções de juventude
constituídas a partir dos determinantes geográficos, políticos, econômicos e sociais que
definem diferentes perfis de jovens denominados de “juventudes” no plural. O perfil desta
juventude se apresenta como: os jovens do Sertão Semiárido; os ribeirinhos da Amazônia; e
os das periferias urbanas com necessidades, desafios e potenciais diferentes. O Documento
argumenta sobre a importância e a necessidade de se trabalhar o desenvolvimento da
juventude a partir de suas regiões de origem.
Castro (2011) atualiza o debate sobre as novas formas de articulação política da
juventude na contemporaneidade e problematiza a questão da socialização política da
juventude, construindo novas discussões acerca de como os jovens estão fazendo política, ou
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representando suas ações políticas. Esta discussão aponta para uma nova forma de articular a
relação juventude e política na Contemporaneidade. Uma perspectiva que instiga a reflexão
acerca de alguns conceitos como participação, protagonismo e militância juvenil, termos
criados e direcionados aos jovens a partir de interesses institucionais. Neste sentido,
interpreta-se a ausência de crítica nos jovens da Fundação Casa Grande como uma opção
política, em que preferem se expressar pelo caminho inverso ao convencional, na valorização
das coisas do Sertão através da arte.

2.2.2 Construção de significados
Freire (2011), tratando da significação da existência pela busca do “ser mais”,
considera o ser humano, por ser um ser histórico, incompleto e consciente de sua
incompletude, por isso vive em constante processo de significação de sua existência pela
busca do “ser mais” como possibilidade humanística e de deixar o estado de dependência e
construir a própria autonomia pela experiência do compromisso com a construção de
conhecimento e inserção na realidade.
Vygotsky (2007) ajuda a compreender os significados como elos simbólicos entre
a pessoa em sua realidade e a palavra, numa relação que produz elementos internos como a
vontade, a imaginação e a interpretação, uma ação que predispõe o indivíduo a persistir na
busca dos seus objetivos. Desta forma Vygotsky ajuda a compreender os significados como
construções que geram sentidos para a juventude do Semiárido.
Frankl (1992) apresenta o conceito de sentido existencial de forma que contribui
para a compreensão do conceito de significado, defende o sentido como uma experiência
concreta vinculada ao modo de vida das pessoas e às suas culturas, como também aos lugares
de suas origens onde essas pessoas se sentem situadas e enraizadas em suas crenças e valores.
Questiona o modelo de sociedade capitalista industrializada, moderna e consumista como
fenômeno causador do esvaziamento de significados na vida das pessoas, fatos que se
manifesta através do mercado de consumo que cria necessidades e destrói os sentidos
essencialmente necessários à construção de seres humanos integrados pessoalmente e
socialmente capazes de contribuir para a transformação das estruturas econômicas injustas
que originam as grandes desigualdades sociais, pessoas que possam superar as condições de
pobreza extrema e desrespeito aos direitos humanos e a vida do planeta.
Para este autor, a necessidade essencialmente humana é a necessidade de sentido e
esta é negada pela sociedade. Diz também que a modernidade impulsiona e urbanização, a
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urbanização desenraiza as pessoas de seus valores e de suas culturas; uma vez desenraizadas,
as pessoas se tornam vulneráveis à perda de sentido. Este é um problema que atinge
especialmente os jovens.

2.2.3 Desenvolvimento Humano

Freire (2011), com a concepção de educação humanística, concebe a educação
como um ato de politização e emancipação; sua contribuição ajuda a compreender os
conceitos de educação de sujeitos sociais, participação, e autonomia. Valoriza a vida e o
desenvolvimento humano; contribui para a superação da dominação, da dependência e da
exclusão social; oferece reflexões para o desenvolvimento das capacidades para se pensar
sobre si mesmo e sobre o próprio processo no contexto social. Paulo Freire contribui para o
entendimento e a discussão sobre o processo de construção de significados no Semiárido. Ele
diz que o ser humano sabe e tem consciência de sua inconclusão, por isso procura
constantemente significar sua existência na busca do “Ser Mais” e que esta busca só se
justifica pela qualidade do desenvolvimento humano e pela solidariedade do existir.
Vygotsky (apud REGO, 2010), com a concepção sociointeracionista, contribui
para compreensão sobre a constituição humana. Ele afirma que o ser humano se constitui
como tal a partir de suas interações com os outros seres humanos e com o meio social onde
vive, o que fundamenta as práticas de aprendizagem pela convivência e pela ação coletiva,
desenvolvendo o conceito de aprendizagem pela socialização e para participação.
Dayrell (2007) contribui para o entendimento do desenvolvimento humano a
partir dos espaços de construção humana como o fortalecimento das ações culturais, a
construção de conhecimento, as experiências sociais e a ampliação da compreensão sobre a
“educação” na noção de transmissão e acúmulo de informações para a vivência de
experiências sociais como espaço de construção humana. Essas são questões fundamentais no
processo de desenvolvimento humano porque envolve as pessoas em seu processo essencial
que são as interações com outros semelhantes.
Delors (2012) trata do desenvolvimento das competências e valores humanos
através das quatro aprendizagens que são os pilares da educação que trabalham as habilidades
do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser como
processos para toda a vida, contribuindo assim para o desenvolvimento humano.
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2.2.4 Desenvolvimento Regional Sustentável

A concepção de Desenvolvimento Regional Sustentável neste trabalho é
embasada em Chacon (2007), que contribui para a compreensão das relações entre os
conceitos de desenvolvimento sustentável e o Sertão Semiárido em seu contexto político e
econômico desafiante onde ressalta o mito do progresso econômico e o processo de exclusão
social. A ideia do Desenvolvimento Regional Sustentável tem origem na Europa e é recente
no Brasil, trata sobre o fato de que o crescimento científico e tecnológico, expandido a partir
da segunda metade do século XX, fez aumentar a pobreza humana, a exclusão social e a
degradação ambiental. O caminho para reverter este quadro é proposto pelo Desenvolvimento
Regional Sustentável através do resgate do saber local e ambiental, do diálogo entre as
tradições e as inovações, da ética do cuidar, e da valorização dos potenciais locais e das
pessoas com suas culturas e saberes territoriais, como forma de superar o sentimento de não
pertença e baixa autoestima, resultado dos anos de descaso político e persistência em mostrar
o Sertão como um lugar marcado pelas desvantagens climáticas.
Sachs (2009), defensor do Ecodesenvolvimento, propõe uma concepção de
desenvolvimento que converge com o Desenvolvimento Regional Sustentável e consiste na
redução das desigualdades sociais, no aumento do estado de bem estar humano e na
preservação do meio ambiente natural.
Zaoual (2006) adota o sentido de pertença como forma de contribuição para o
desenvolvimento local, considerando os potenciais locais e as pessoas em suas raízes
territoriais e culturais como possibilidades para desenvolver o sentido de pertencimento e
comprometimento com o lugar onde vivem.
Bursztyn e Mendes (1993) contribuem para a reflexão sobre desenvolvimento
econômico e sustentabilidade, discutindo acerca da construção do progresso da humanidade e
da constituição dos elementos necessários ao enfrentamento da realidade política, econômica
e social atual. Este autor discute a proposta do desenvolvimento sustentável como uma
possibilidade de se questionar os paradigmas que regem o progresso industrial e abre espaços
para a reflexão sobre as possibilidades de uma nova concepção de desenvolvimento.

2.3 Metodologia

A metodologia que orientou este estudo na trajetória de conhecimento do local,
aproximação dos jovens e organização da tarefa de investigar a construção de significados
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pela juventude do Semiárido Caririense no espaço da Fundação Casa Grande, na Cidade de
Nova Olinda, é de natureza qualitativa que se preocupa com a compreensão e a interpretação
dos fenômenos e significados.
Para Flick (2009, p. 23), “os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa
consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes”. Por isto escolheu-se o
estudo de caso como uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada
quando se pretende compreender, explorar e descrever acontecimentos e contextos
complexos. Esta investigação tem como unidade significativa e satisfatória a Fundação Casa
Grande onde se analisa o fenômeno da construção de significados para “ser” jovem no
contexto do Semiárido. É, portanto, uma forma de observar a convivência e as experiências,
interpretar e descrever os significados construídos e identificar as contribuições para Região.
Esta concepção metodológica tem como características específicas: considerar o território
como espaço de identidade cultural; respeitar os saberes de referência da população e
comunidade envolvida no processo de investigação; e considerar o enfoque afetivo e
simbólico nos trabalhos de pesquisa.
Segundo Godoy (1995), as pesquisas qualitativas são exploratórias e estimulantes
e podem favorecer a criatividade do pesquisador ampliando seu pensamento sobre o objeto de
sua pesquisa, já que fazem emergir aspectos subjetivos e atingir motivações não explícitas.
São eficazes quando se busca percepções e entendimentos de natureza interdisciplinar.
Portanto, consistem em uma ferramenta de importante contribuição para investigar a
construção de significados.
A necessidade de estudar e compreender o grupo em questão no seu contexto
cultural e de construção de conhecimentos constitui-se em elemento decisivo para a escolha
do enfoque qualitativo como forma de aproximação dos fenômenos culturais no espaço da
pesquisa e dos significados construídos pelos jovens na vivência de suas experiências, para
assim poder interpretar e descrever suas contribuições de forma detalhada. Para isso, foi
dedicado tempo de observação do cotidiano dos jovens na Instituição, a fim de coletar dados
que fossem esclarecedores do problema de investigação. (FLICK, 2009)
Utilizou-se de três instrumentos de coleta de dados: a) observação e uso do diário
de campo para registrar o processo de abordagem do campo, as experiências e os problemas
no contato com o ambiente e com os sujeitos da pesquisa, fatos importante e questões menos
relevantes, (FLICK, 2009); b) técnica de roda de conversa para construção de ideias
(MIOTELLO, 2010); c) entrevista semiestruturada e individual para aprofundar as questões
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significativas abordadas pelos jovens nas rodas de conversa. (FLICK, 2009). Adotou-se a
análise do discurso como instrumento para analisar e interpretar os conteúdos das falas dos
jovens registradas nas rodas de conversas e entrevistas. Feito isso, passou-se a fazer o
confronto entre os autores que fundamentam a pesquisa e a realidade observada (BARDIN,
2011). Para os registros, utilizou-se como ferramentas: uma agenda para o diário de campo,
uma câmera fotográfica e um gravador de áudio. Além de folhas de papel, lápis para colorir e
gravuras como materiais estimuladores para as rodas de conversas. Foi acompanhado e
entrevistado um grupo de 15 jovens com idade entre 13 e 29 anos. Estes jovens foram
divididos nas categorias de adolescentes para observar o processo de aprendizagem e de
jovens adultos para investigar as suas contribuições para o desenvolvimento da Região. Neste
sentido, a pesquisa seguiu uma trajetória constituída de quatro etapas, que serão descritas a
seguir.
A primeira etapa teve início no segundo semestre do ano de 2011, após conversa
com a direção da Fundação Casa Grande e o aceite para a realização da pesquisa, foi realizada
uma sequência de visitas para conhecimento do espaço; inserção no ambiente institucional;
aproximação dos jovens e observação do cotidiano de atuação destes nas atividades da ONG.
Com esta finalidade, houve um período de convivência e presença nas atividades da Fundação
Casa Grande como a Mostra de Música Ibero Americana; Encontro Regional de Turismo de
Base Comunitária; e reuniões do Conselho Administrativo; palestras e atividades cotidianas
da Instituição, onde os jovens atuam.
A segunda etapa se realizou no período entre o mês de dezembro do ano de 2011
ao mês de julho do ano 2012, quando se deu continuidade às atividades de coleta de dados
utilizando-se de um instrumento específico de investigação conhecido como técnica de roda
de conversa. A dinâmica da roda de conversa é um dispositivo pedagógico que tem por
objetivo a construção de ideias em torno de um tema gerador. Realiza-se de forma organizada
para que todos os membros do grupo tenham a oportunidade de expor suas ideias sem serem
interrompido; desta forma, todos no grupo devem falar e ser ouvidos.
Nas rodas de conversas, as falas foram motivadas ou provocadas a partir de um
roteiro de questões preparadas com antecedência sobre os temas: Ser jovem no Semiárido;
Desenvolvimento Regional Sustentável; e Sentimento de pertença. Todas as falas foram
gravadas, as realizações das gravações foram autorizadas pelo grupo com antecedência. Neste
sentido, foi elaborada uma declaração de autorização em duas vias que foram assinadas pelo
Presidente da ONG autorizando a publicação dos conteúdos produzidos pelos jovens e suas
fotografias, bem como revelar os nomes dos colaboradores, uma via foi entregue a ONG e a

27

outra foi arquivada pela pesquisadora com cópia anexa a esta dissertação. O local destes
encontros com os jovens foi a sede da ONG em ambiente tranquilo, onde todos os
participantes, sentados em círculo ou em volta de uma mesa, puderam se expressar com
liberdade. Cuidados foram tomados para evitar quaisquer sinais de autoridade e criar um
clima leve, acolhedor e motivador.
A roda de conversa se apoia na crença de que todos em um grupo têm algo a dizer
e merecem ser ouvidos; é necessário desenvolver o prazer de falar e ouvir, portanto, deve
haver o cuidado para não interromper a fala do outro. A palavra deve circular livremente sem
cortes. Deve se falar com prazer, emoção, motivação e participação de todos. A atmosfera do
grupo deve ser leve e calma para que todos falem com tranquilidade, é uma das formas que o
jovem pode utilizar para dizer a sua palavra. (MIOTELLO, 2010).
Nos dias 22 e 23 de setembro do ano de 2012, realizou-se a terceira etapa desta
pesquisa, quando foram aprofundadas as questões mais significativas apontadas pelos jovens
nas rodas de conversa. Para isso, utilizou-se de um roteiro de entrevista semiestruturada e
individual explorando as questões sobre a construção de significados para “ser” jovem no
Semiárido, aprendizagem e participação dos jovens na comunidade local. O roteiro da
entrevista procurou identificar as contribuições da Fundação Casa Grande para a vida dos
jovens através da aprendizagem no sentido de uma participação ativa na busca da vivência de
novas formas de organização para encontrar possibilidades e mecanismos de viabilização da
proposta do Desenvolvimento Regional Sustentável e a forma utilizada pelos jovens para
atribuir significados relevantes em suas vidas no contexto do Semiárido Caririense.
A quarta etapa realizou-se nos períodos seguidos a cada atividade de coleta de
dados. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa e de aspectos interdisciplinar que investiga a
construção de significados por uma população jovem inserida no contexto do Semiárido.
Utilizou-se a análise do discurso a partir da análise dos conteúdos das falas dos jovens nas
vivências das rodas de conversas e entrevista quando se utilizou: gravações dos discursos dos
jovens; transcrições das gravações e análise de ocorrências para sistematizar e explicitar os
significados presentes nos discursos dos jovens a partir de suas interações com o contexto
onde esses discursos se produzem. Os conteúdos coletados foram confrontados com os
teóricos que embasam a pesquisa e com a realidade observada nas perspectivas das hipóteses
que norteiam esta pesquisa. (FLICK, 2009).
A presença da pesquisadora atuou como uma agente participante, contribuindo
com a construção do debate entre a fala e o contexto social apontando questões norteadoras do
discurso. A concepção da fala do jovem é considerada como ação colaboradora na pesquisa; a
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concepção da técnica de roda de conversa é a de um espaço de construção democrática de
ideias e novos olhares sobre a realidade social do Semiárido; e a concepção da entrevista é de
diálogo e escuta dos jovens no exercício de pronúncia de sua palavra.
O cenário desta pesquisa se projeta na Região do Semiárido Caririense, Cidade de
Nova Olinda, Sul do Ceará, onde a juventude inserida na Fundação Casa Grande foram os
atores colaboradores a partir de suas experiências e contribuições com a proposta do
Desenvolvimento Regional Sustentável. O campo de pesquisa foi a Fundação Casa Grande
Memorial do Homem Kariri, uma ONG fundada em 1992. Essa Instituição foi escolhida
como campo de pesquisa por trabalhar numa proposta de educação não formal,
desenvolvendo a aprendizagem da educação patrimonial, da comunicação, da arte e da
cultura, que tem como participantes crianças e jovens de famílias menos favorecidas
economicamente, por estar localizada em um território caracterizado como Sertão Semiárido e
por ser uma ONG reconhecida no Brasil e no exterior por entidades como UNICEF,
Ministério da Cultura do Brasil, Time Warner, Secretaria da Cultura do Ceará, Associação
Cearense do Mistério Público (ACMP), Jornal do Cariri, Editora Abril, Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Children’s
World, Grupo Cultural Afro Reggae, Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e Banco do
Brasil. Segundo a ONU, as ONGs são atores importantes no processo de Desenvolvimento
para a Sustentabilidade, porque podem realizar um trabalho de educação no contexto não
formal onde se desenvolve uma aprendizagem para ações participativas (UNESCO, 2005).
A Educação Libertadora de Paulo Freire e a Sociointeracionista de Lev Vygotsky
se justificam pela contribuição que elas oferecem à compreensão do objeto de estudo. Para
Vygotsky (2007), o desenvolvimento humano se dá através da aprendizagem processada na
relação do indivíduo com o meio social em que vive, através das interações sociais e da
cultura que é um elemento inspirador da vida em sociedade. Assim, uma das funções básicas
da socialização é dar significado à vida e às coisas. Desta forma, o significado existencial não
é construído no isolamento, ele está vinculado ao desenvolvimento da socialização enquanto
participação autêntica em que o ser humano transforma o meio e é transformado por ele.
A contribuição de Freire (2011) se apresenta na forma da Educação Libertadora
como processo de superação da dominação e da exclusão social, e desenvolvimento das
capacidades éticas de pensar sobre si mesmo e sobre o próprio processo no contexto social, o
que inclui a incompletude como possibilidade de continuar crescendo e repensando a própria
vida; a autonomia para atuar independentemente do controle dos outros, compreender sua
distinção em relação aos demais e agir com responsabilidade, o que supõe a valorização da
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fala, do diálogo e da interação com o outro para se perceber a si mesmo; e a amorosidade
pode ser entendida como forma de se estabelecer novas relações consigo mesmo, com os
outros e com a natureza, construção de vínculos afetivos de pertencimento e
comprometimento que possibilitará melhores condições de vida para a humanidade. Este é um
caminho apontado por Freire na busca da construção do “Ser Mais”, proposição que segundo
ele, só se justifica pela solidariedade e pela humanização, nunca pelo isolamento nem pelo
individualismo.
Freire (2011) e Vygotsky (apud REGO, 2010) defendem que o ser humano se
constrói nas relações com os outros seres humanos: as duas proposições convergem para a
formação de sujeitos sociais autônomos e participativos. Buscou-se o apoio destas duas
concepções na perspectiva de poder sistematizar o processo de significação na vida dos jovens
a partir dos aspectos pessoal, social e cultural, entendendo a significação da vida como
educação para a cidadania ativa e humanizada. Assim, apresenta-se o texto a seguir construído
a partir das impressões suscitadas pelo contato com jovens no ambiente da Fundação Casa
Grande, acerca de suas compreensões sobre a realidade onde vivem na Cidade de Nova
Olinda e de sua relação com o Sertão Semiárido. A ideia do trabalho não é avaliar o projeto da
Fundação Casa Grande, portanto, procura-se ser apenas porta voz dos sujeitos da pesquisa.

2.4 Na Trilha dos Significados

A educação problematizadora de Paulo Freire considera a pessoa como ser
histórico e, como tal, em processo de construção capaz de se reconhecer como ser incompleto,
muitas vezes vivendo em situações de injustiça, exploração e violência, por isso se torna um
ser em permanente construção de sua humanização, processo explicado por Freire como
“vocação ontológica”, uma busca constante de sua dignidade roubada pelas condições
opressoras. Esta consciência torna o ser humano construtor de si mesmo e da realidade
através de um movimento denominado por Freire (2011, p.101) como a “busca do ser mais”.
Esta expressão de Freire é concebida neste trabalho como um signo, base de uma
comunicação portadora de significados como uma representação mental e também concreta
do sentido existencial. “Ser mais” é uma forma de significar a existência humana, superar a
situação de opressão e isto só é possível mediante o reconhecimento do estado de
desumanização como situação de dependência e alienação submetida pelo autoritarismo e pela
dominação. A humanização é um processo de construção permanente frente às condições
injustas e exploradoras, para isso a educação pode ser um instrumento de transformação
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inspirada na esperança e na construção de saberes, diálogos e práticas que favoreça a
reinvenção de pessoas capazes de pensar a si mesmo e a sua realidade significando assim a
sua existência. Este processo exige uma compreensão da pessoa sobre si, sobre as condições
limitadoras de sua liberdade e sobre suas capacidades na busca do “ser mais”.
Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser
mais, à humanização dos homens. Esta busca do ser mais, porém não pode realizarse no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos
existires. (FREIRE, 2011, p. 105).

O sentido existencial contribui para a compreensão do conceito de significado.
Para Frankl (1992), o sentido é algo concreto e vivencial. Para falar de sentido existencial, ele
fala do vazio existencial entendido como uma neurose sociogênica (patologia social), causada
por uma sociedade industrializada, moderna e consumista que cria necessidades nas pessoas
para que ela mesma possa satisfazer. Para o autor, a necessidade essencialmente humana é a
necessidade de sentido e esta é negada pela sociedade. Diz também que a modernidade
impulsiona a urbanização, a urbanização desenraiza as pessoas de seus valores e de suas
culturas. Uma vez desenraizadas, as pessoas se tornam vulneráveis à perda de sentido. Este é
um problema que atinge especialmente os jovens. E traduz dizendo: “vazio interior, aquilo
que descrevi e denominei de vazio existencial” (FRANKL, 1992, p.78). Tem como expressão
o tédio e a indiferença. O tédio é a forma de representação do desinteresse pelo mundo e a
indiferença é a inatividade, falta de ação para intervir na realidade procurando melhorá-la.
Chegou o momento de nos perguntarmos o que devemos entender por sentido. Na
logoterapia, o sentido não significa algo abstrato, ao contrário é um sentido
totalmente concreto, o sentido concreto de uma situação com a qual a pessoa
também concreta se vê confrontada. (FRANKL, 1992, p. 79)

A abordagem de Vygotsky sobre a ação e significação no ato de brincar, discute o
papel da brincadeira no desenvolvimento da criança abordando o processo de construção de
significado na sua relação com o instrumento de brinquedo. Desta forma, um cabo de
vassoura torna-se um cavalo e a ação de bater os pés no chão o ato de cavalgar, portanto, o
significado da brincadeira é cavalgar um cavalo. Este procedimento faz a transição na direção
da operação com significados proporcionando o desenvolvimento da vontade, onde a criança
que brinca quer realizar seus desejos, isto conduz ao pensar que leva ao agir. Assim, as ações
internas e externas para Vygotsky são inseparáveis e, “a imaginação, a interpretação e a
vontade são processos internos conduzidos pela ação externa”. (COLE, 2007, p. 119). A
compreensão do processo de significação em Vygotsky desencadeia-se a partir de sua análise
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do signo linguístico, a palavra. A aquisição da linguagem como signo se traduz pelo acesso à
palavra como instrumento de transformação.
O signo se desdobra nas estruturas: significante, referente e significado. O
significado é um elemento histórico social e cultural da humanidade, pode ser construído
pelas vivências e experiências pessoais e sociais. Porém, as incorporações das significações
culturais podem ser refeitas pelos sujeitos a partir de suas referências, formando a estrutura do
sentido pessoal que capacita a pessoa a se posicionar frente ao que está posto pela realidade
social. A estrutura do processo de significação sugere uma compreensão da relação com o
outro e da função deste outro na construção da subjetividade, questões relacionadas às
interações humanas que envolvem o ser humano em seu processo de socialização como a
afetividade e a consciência ética.
A construção e análise de significados em Vygotsky se manifestam como um
movimento dinâmico de criação do novo e recriação do já estabelecido. Esta abordagem ajuda
a compreender o significado como elemento construído na relação dos sujeitos com o meio
onde vive e com os objetos de sua convivência. No caso dos jovens, o processo de interação
social, a relação com a cultura de sua Região e com as novas tecnologias pode desencadear
um processo de construção de significados como elemento de satisfação que os levem a
acreditarem em si mesmos, nos seus valores e no que fazem. Neste sentido, a relação da
pessoa com os signos representados, dentre outros elementos, pela linguagem e pela cultura
como objetos estimuladores de atividades criativas e significantes constitui-se na base da
construção de significados como elemento essencial para que as pessoas atribuam sentido às
suas vidas e ao que fazem.
Chamamos signos a estes estímulos-instrumentos convencionais, introduzidos pelo
homem na situação psicológica e que cumpre a função de autoestimulação. [...]
Qualquer estímulo condicional (criado artificialmente pelo homem), que seja um
veículo para o domínio da conduta, alheia ou própria, é um signo. (VYGOTSKY,
apud MOLON, 2001, p. 95).

2.5 A Problematização

Problematizar

a

pertinência
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Desenvolvimento Regional Sustentável, na perspectiva das possibilidades para o “Ser Mais”
nas condições contextuais do Sertão Semiárido e de uma contribuição para o desenvolvimento
local, tem como preocupação básica situar as bases teóricas que fundamentam a construção de
significados como suporte subjetivo capaz de estimular o desenvolvimento de competências
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para viver e se desenvolver no contexto do Semiárido, uma vez que o desenvolvimento da
juventude necessita de suportes materiais e subjetivos. A questão, portanto é como os
significados construídos pelos jovens do Semiárido Caririense contribuem para a proposta do
desenvolvimento local. Nesta busca de integração dos significados com a proposta do
Desenvolvimento Regional Sustentável, contou-se com as contribuições de Paulo Freire, Lev
Vygotsky e Hassan Zaoual.
Para Freire (2011), “ser mais” significa a possibilidade de se desenvolver como
homem concreto, de sair do estado de “coisa” e crescer humanamente, fazer a experiência de
se comprometer com a práxis, com a inserção na realidade e construir conhecimentos
científicos sobre esta realidade. A pedagogia freiriana é um caminho nesta direção porque
permite se acreditar nos potenciais humanos mesmo quando ignorados pelas forças de
dominação e sistema de relações injustas que submete as pessoas a condição sub-humana.
Pensar sobre o “ser mais” sugere se acreditar em uma educação de emancipação da pessoa
para que possa superar as relações opressoras através da aprendizagem dialógica e do
desenvolvimento da inteligência pela interação entre o homem o meio, condição essencial
para a construção de significados.
Vygotsky (2007) com uma abordagem que apresenta o significado como uma
relação objetiva processada pela palavra em uma realidade concreta produzindo sentido ajuda
a entender os significados como construções que geram sentidos e podem estimular as ações
transformadoras e construir conhecimentos inovadores que favorecem a produção de novas
realidades.
Zaoual (2006), que defende a teoria do sítio simbólico de pertencimento, ajuda a
ver as relações afetivas dos jovens com o lugar, com a cultura e com as pessoas como
possibilidade para desenvolver o sentido de pertencimento e compromisso destes jovens com
a região.
Discutir sobre a questão do significado na vida dos jovens remete à situação das
juventudes em seus diversos contextos como, por exemplo, a situação de muitos jovens
ribeirinhos da Amazônia, privados do direito à educação e à saúde, vivendo em uma situação
de perda de identidade cultural que se manifesta na falta de sentido para viver; jovens das
periferias urbanas envolvidos no narcotráfico, vivendo em condições de violência e morte
precoce; e parte da juventude do Nordeste Semiárido que, também privados do direito de
estudar e ser jovem em seu território, são obrigados a migrar para os centros urbanos em
busca de trabalho. Esta situação da juventude tem se constituído em uma preocupação para
teóricos e pesquisadores contemporâneos, que explicitam a necessidade de se assumir
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compromissos com a juventude, considerando-a como sujeitos de direitos e alertar a
sociedade sobre o dever de garantir a juventude o direito de viver com dignidade.
Os diversos olhares sobre a juventude refletem o modo como ela é tratada no
Brasil. Dayrell (2007) apresenta os conceitos de juventude, ou modos como os jovens são
vistos e considerados no cotidiano social. Um dos mais comuns é visão de juventude como
categoria transitória que representa o jovem como um “vir a ser” (p.156), alguém que ainda
não é, mas que vive uma transição para o futuro, para a vida adulta, como se esta fosse o
único estado legítimo de existência humana. Esta perspectiva é validada pela sociedade em
suas relações habituais, especialmente pela escola que instiga a ideia de que os estudos são
meios para se tornar alguém como sinônimo de prestígio no futuro. Esta forma de considerar a
juventude formulou uma tendência negativa que nega o jovem na sua forma de existência
presente e privilegia o adulto como modelo, fato bastante questionável em que se pode
compreender o desinteresse dos jovens pelas questões políticas e sociais como uma recusa de
adesão aos modelos postos no atual contexto social.
Uma segunda representação social da juventude denominada por Dayrell (2007)
de imagem romântica é a concepção de juventude produzida pelo mercado de consumo que
trata os jovens como consumidores ideais da moda, da música e dos produtos de comunicação
como aparelhos eletrônicos, revistas e outros. É uma imagem veiculada pelos meios de
comunicação como expressão de liberdade e independência, representação romântica e
comercial da juventude livre e autêntica, independente o suficiente para andar com as próprias
pernas, mas não adulto o suficiente para prover e decidir a própria vida.
Enquanto fase da vida, Ozella (2002, p. 16) afirma que a sociedade ainda está
marcada pelos ideais de Stanley Hall, que definiu adolescência como uma etapa da vida
marcada por “conturbações e tormentos”, comportamentos relacionados ao desenvolvimento
dos hormônios e da sexualidade. Esta compreensão foi reforçada pela abordagem psicanalista
que concebe a adolescência como tempo de “confusão, estresse e luto” comportamento
desencadeado pelo florescer dos hormônios e perda da fase infantil. Desta forma o senso
comum é impulsionado pela ideia de juventude como um tempo marcado pela vulnerabilidade
comportamental caracterizada pelas inconstâncias, conflitos, problemas relacionados à
autoestima e identidade, rebeldias e confusões emocionais, alguém que muitas vezes
representa problemas para família e para a sociedade.
Uma terceira representação conceitual de juventude que merece ser discutida diz
respeito à ideia do protagonismo juvenil, questão que deve ser problematizada, por que se fala
tanto em participação, protagonismo e cidadania para juventude? Quem está articulando estas
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questões? Socialmente, parece haver uma necessidade de se criar um objeto e se fazer
acreditar nele, daí ser necessário também se desenvolver um estranhamento acerca do que se
articula na sociedade. São modelos criados para os jovens, as ideias de jovens protagonistas,
participativos e militantes políticos são usualmente direcionados aos jovens pobres. Mais uma
vez na história, o espaço da juventude pobre é demarcado com distinção, parece haver um
desenho pré-determinado na busca de enquadrar a juventude nos ideais políticos e sociais.
É necessário um olhar atento capaz de perceber na juventude os sujeitos
emergentes com suas formas específicas de se manifestar, certamente com uma forma
diferente de participar. Estas expressões podem não corresponder àquilo que a sociedade
espera dos jovens, ou ainda podem questionar o modelo social que aí está. A realidade da
juventude mostra que são solicitados por muitas demandas: as midiáticas pela propaganda de
consumo, as políticas para militância, as da formação para o trabalho, as da participação como
responsabilidade social e até as do narcotráfico. Para Castro (2009, p.795), “os jovens são
considerados como uma categoria social demandada pelas condições históricas e culturais em
que vivem e ocupam um lugar específico na estrutura social”. Estas demandas sobre os jovens
podem desencadear um efeito de busca de individualização e construção de si mesmo como
sujeitos distintos na sociedade.
Mediante esta realidade, a construção de significados pelos jovens sertanejos se
traduz como autonomia para significar-se a si mesmo independente do que a sociedade lhe
propõe e construir suas próprias formas de ser, estar e viver no Sertão Semiárido, ou em
qualquer lugar conforme suas escolhas. Neste sentido, Castro (2009) apresenta uma discussão
sobre a subjetivação política como um processo em que os jovens buscam reconstruir sua
identidade e ressignificar suas experiências de vida. Este processo emerge das dificuldades
encontradas pelos jovens mediante as situações a eles impostas como dever social, que exige
ações coletivas onde os jovens são confrontados com as diferenças que certamente não se
tratam apenas de diferenças culturais referentes aos costumes e valores, mas diferenças
relativas às desigualdades sociais que incidem, sobretudo, na imagem corporal.
A dificuldade de participar no contexto dos diferentes, ou até mesmo dos iguais
em condições de subordinação, desencadeiam o processo de subjetivação política que não se
caracteriza como um saber a ser aprendido, nem habilidade a ser desenvolvida para lidar com
as dificuldades de relações sociais, mas trata-se de um processo em que os jovens se expõem
às situações sociais, são atingidos por elas e a partir desta experiência desenvolvem o
conhecimento de si e dos outros, onde passam a reconhecer sua semelhança e sua distinção
em relação aos demais. Neste contexto, surge a subjetivação política distinta da concepção de
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participação política convencional como o voto ou a militância partidária. Ela aponta na
direção de outras formas de ser e agir, um caminho alternativo que se abre como possibilidade
de construção de novas identidades que podem revelar experiências de pessoas emancipadas
da ordem social que legitima e exclui quem deve ou não participar no enquadramento social e
político.
A subjetivação política ultrapassa as fronteiras da aprendizagem e da cognição
que se referem às habilidades sociais. Sua abordagem não prevê uma formação direcionada
para os fins políticos, ou de competência voltada para as relações sociais, mas se volta para
um processo em que os indivíduos se expõem às situações imprevisíveis dos acontecimentos
sociais. Nesta forma de inserção, desenvolve-se um processo interno gerador de tensões que
possibilitam maior percepção de si mesmo e dos outros.
Na interação do indivíduo com o meio social, no enfrentamento de conflitos e
impactos de ordens individuais e coletivas, bem como no compartilhar de objetivos
formulados, a subjetivação política se distingue do comportamento político como ato de
escolha e voto em um candidato ou participação militante partidária. No trabalho de Castro e
Mattos (2009), a intenção está voltada para os aspectos considerados não políticos, como a
convivência na escola e as práticas não institucionalizadas. É a política para além da
compreensão convencional.
Desta forma, a subjetividade política supera os limites da compreensão
convencional do conceito de participação política e constitui uma nova forma de
aprendizagem para a ação independente da jurisdição institucional. Esta prática talvez possa
se constituir em formas de participação e inclusão social empoderada pela contribuição da
dimensão sensorial como mecanismo de criação de vínculos sociais equânime. (CASTRO;
MATTOS, 2009).
Considerar a construção de significados

como

uma possibilidade de

desenvolvimento humano é reconhecer a existência de diferentes saberes como possibilidades
de transformação. Na sociologia das ausências, Santos (2002) critica o modelo de
racionalidade ocidental dominante denominado de “razão indolente”, que consiste na
compreensão da ciência moderna como cultura de excelência detentora de concepções únicas
de verdade, qualidade e estética, seguindo padrões rígidos e lineares no entendimento de
modernidade, desenvolvimento e globalização.
O autor propõe o modelo de “racionalização cosmopolita”, que discute uma ação
inversa ao paradigma dominante da “razão indolente” e consiste em alargar o presente por
meio da sociologia das ausências e tornar possíveis objetos e ações considerados impossíveis,
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ou tornar presentes os fragmentos das experiências sociais não reconhecidas. Associado a este
processo, a sociologia das emergências é discutida como uma ferramenta para tornar
conhecidas as experiências possíveis. Nesta perspectiva, fica posta uma forma de construção
de novas e diversas concepções de emancipação social. Assim, a construção de significados
pode ser compreendida como uma experiência possível de contribuição para emancipação e
reação às formas de exclusão social da juventude. (SANTOS, 2002, p.27).
Como a construção de significados pela juventude da FCG no Semiárido pode
contribuir com o desenvolvimento da região? Esta indagação se reporta às alternativas de
sustentabilidade e implica nas relações das pessoas com o meio ambiente, no respeito à
diversidade cultural e a valorização dos saberes criativos locais. Para Zaoual (2006), a
construção de alternativas para a permanência social, econômica e ecológica duráveis é
necessária para manter a vida do planeta. Para isso, é preciso empenhar esforços na esfera
interdisciplinar e intercultural como ferramentas para o enfrentamento da economia no
modelo dominante.
Zaoual (2006) sugere a interação entre as ciências humanas, um diálogo entre
economia e sociologia em sintonia com a antropologia das culturas. Nesta perspectiva,
recorre-se à valorização dos saberes locais das vivências cotidianas fundamentadas na teoria
dos sítios simbólicos de pertencimento que incorporam “as observações empíricas,
experiências e práticas dissidentes” (p. 30), enfatizando que os processos econômicos não se
constituem apenas de relações estritamente econômicas, mas abrangem outros parâmetros de
valores, como a elaboração do conceito de harmonização do ser humano consigo mesmo, com
os seus semelhantes e com a natureza.
Esta proposição indica a existência de organizações consideradas informais que
apresentam desempenho positivo por se ancorarem em sítios geradores de culturas compostas
de redes socais de pertencimentos. Para pensar o desenvolvimento local na perspectiva do
Desenvolvimento Regional Sustentável, é preciso ter por base que “é na esfera das relações
não mercantis que as teorias do desenvolvimento local encontram hoje uma das explicações
do dinamismo de certos territórios”. (ZAOUAL, 2006, p. 32).
Neste percurso onde se buscou aprofundar o entendimento sobre a construção de
significados e sua relação com o Desenvolvimento Regional Sustentável, o suporte teórico foi
de fundamental importância para se chegar ao entendimento de que a construção de
significados pela juventude da FCG no Semiárido encontra sua pertinência com o
Desenvolvimento Regional Sustentável através do desenvolvimento do sentido de pertença ao
local; da construção dos vínculos afetivos com a cultura local e com as pessoas do convívio
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social; da atribuição de valores ao lugar e aos saberes deste lugar e da descoberta de si através
das próprias capacidades de aprendizagem e tendências para a arte e para a comunicação.
Estes elementos significativos construídos pelos jovens do Semiárido se constituem em
formas de expressão de si e publicação da autoafirmação de sua existência.
A construção de significado, nesta perspectiva, representa a forma do jovem dizer
sua palavra. Paulo Freire, em sua abordagem sobre a dialogicidade, afirma que a pronúncia da
palavra é uma exigência existencial, uma forma de existir no mundo. Dizer a palavra é um
direito de todos os homens e mulheres como ato de completa integração do ser pensante e
atuante em interação com o mundo, se reconhecer no mundo e ser reconhecido por ele.
Assim, a construção de significados pode se traduzir como uma forma dos jovens se
pronunciarem ao mundo porque os significados lhes conferem sentido de existir, uma forma
de conectar a realidade pessoal com o contexto social.

2.6 As Impressões Inspiradoras

Aproximar-se dos jovens não foi difícil, o caminho estava aberto para uma
convivência afetiva como é habitual em suas relações. Na direção da Casa Grande, encontrase o chão batido pelas pegadas de muitos outros pesquisadores, turistas e interessados em
conhecer as experiências construídas, vivenciadas e conhecidas ali, onde também o sol é forte
e a paisagem fica cinzenta a partir do mês de agosto. Entra-se pela porta do Museu Memorial
do Homem Kariri, como todo visitante, e ouve-se a história do Homem Kariri contada pelos
novos Cariris, os jovens que participam da Fundação Casa Grande. Deste momento em diante,
continua-se a ouvi-los a partir de algumas perguntas instigadoras e mergulha-se em um
universo que proporcionou impressões surpreendentes sobre o território em que se estava
adentrando.
O caráter qualitativo da pesquisa permite observar uma sequência histórica
contada por meio de lendas, mitos e a partir dos pontos de força que são os sítios
arqueológicos e perceber uma conexão com o mundo moderno através da cultura transmitida
pela linguagem tecnológica, fortalecendo a identidade e a dignidade deste grupo de jovens
que vivem nesta região. As lendas falam das origens dos Kariris vindos de Tamanaka, uma
lagoa encantada; neste sentido, as placas das terras Kariris têm fósseis de peixes de água doce.
O mar veio depois e criou novas placas de fósseis, uma região que já foi mar,
provavelmente habitada por outras civilizações; daí as lendas falam de Sumé, um branco que
ensinou a cultura branca aos Índios, em escavações foi encontrado restos de uma jarra com
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escritos de Amsterdam, as fachadas de algumas casas da comunidade local e o aboio dos
vaqueiros têm influências islâmicas. Assim, a base da identidade da Fundação Casa Grande
está na história oral sobre a origem do povo Kariri, o uniforme usado pelos jovens tem as
cores branca e vermelha encontradas através de escavações em rodapé de cavernas na região.
“Os Kariris de hoje estão produzindo vídeos e falando com o mundo” (informação
verbal)3. A fala dos jovens provoca muitas impressões, estar ali na Casa Grande do Sertão
Semiárido causa uma sensação de contado com a originalidade do território, com o que há de
mais significativo à alma do lugar, é fazer contato com um povo que não teme em mostrar
suas origens e manifestar sua cultura, mas ao contrário, parece se afirmar sempre em sua
identidade ao contar sua história. O sentimento de pertencer ao lugar e à Instituição é evidente
não só nos jovens, mas também nas crianças que, a partir de sete anos de idade, já assumem o
papel de contar a história do lugar para os visitantes que ali chegam.
Percebe-se que os jovens têm sua identidade fundamentada nos valores da cultura
local, valorização da família, do casamento, dos saberes do lugar, da arte e do conhecimento.
Os jovens da Casa Grande revelam traços diferenciais em relação aos outros jovens da mesma
Região, não gostam das mesmas músicas, das mesmas festas nem dos mesmos programas de
televisão, questionam as letras das músicas do forró eletrônico, ficam de espectadores ao
movimento dos jovens da cidade em trono de uma festa de campanha política e frequentam a
ONG no início da noite para as atividades de aprendizagem. Sabem que são diferentes e
dizem que não gostariam de ser, e essa diferença parece gerar desconforto em alguns.
Há ausência de crítica no discurso dos jovens, não são combativos ao modelo de
política que se faz no Semiárido, nem a forma estigmatizada com que o Nordeste é tratado.
Percebe-se que a construção da formação dos jovens não é de orientação para militância
política, mas cultural e artística. Este é o diferencial, estes jovens não se encaixam no modelo
usual que discute o que os jovens devem fazer, mas lhes apresentam as possibilidades das
artes e da cultura como forma de criação e expressão do seu ser. Pela música e pela imagem
falam sua palavra para a Região onde vivem e para o mundo em shows musicais, exposições
fotográficas, documentários, em vídeos para TV educativa e programas de rádio para a Região
do Cariri e para outras regiões, ferramentas que revelam a manifestação de um novo tipo de
sujeitos sociais. A arte e a cultura parecem significar suas existências e as possibilidades de
vida no Semiárido; o resgate da memória do homem do lugar parece fortalecer a autoestima e
a imagem dos próprios jovens.

3

Informação fornecida por Alemberg Quindins, em entrevista.
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Os vínculos afetivos entre os jovens e destes com as crianças são percebíveis com
clareza. Há um compromisso afetivo dos jovens uns com os outros por meio das atividades
que são quase sempre realizadas em equipe e na aprendizagem que é normalmente
compartilhada onde o que sabe ensina aos demais. Os de maior idade parece se comprometer
com os mais novos em uma relação de cuidado e ensino dos saberes da comunidade. Há uma
sensação de familiaridade, de acolhimento e confiança. Sensação de ninho para as crianças e
encontro para os jovens, dando a impressão de continuidade e futuro para o trabalho da ONG.
A experiência da Fundação Casa Grande dá a impressão de ser uma ponte entre o
histórico e o atual, entre o local e o global. Em um espaço rústico semelhante às residências
do interior do Nordeste mais antigo, encontrou-se em um mesmo dia a realização de duas
oficinas, uma de música ministrada para as crianças por uma equipe do Paraná e outra de
edição de vídeo ministrada para jovens por uma pessoa de São Paulo. Os jovens realizam
viagens internacionais aos vários países como Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Estados
Unidos e Canadá em trabalho de divulgação da cultura local e dos saberes construídos por
eles na experiência da Casa Grande. Esta ONG deixa a impressão de um sítio histórico e
cultural interligado ao mundo moderno por meio das novas tecnologias de comunicação.
Entre as muitas impressões que se pode ter na Casa Grande, há a impressão de ser
aquilo que de fato ela é, uma ONG no Sertão Semiárido com os desafios existentes no
contexto. Em uma manhã de setembro, encontra-se a Casa com poucos jovens e bem
silenciosa, na varanda alguns conversam em tom baixo, é uma partilha de vida; outros poucos
fazem a limpeza do ambiente, não há crianças no parquinho; a rádio transmite o programa
escala de sol tocando músicas clássicas. O sol é forte, calor e claridade intensa e a paisagem
tem cor cinzenta, efeito provocado pela estiagem prolongada que se dá neste ano de 2012. Em
suas falas, os jovens admitem que o Nordeste tenha desafios que dificultam a vida e limitam o
desenvolvimento das pessoas no lugar e que estes desafios levam as pessoas a procurar outras
regiões para viver, não se queixam, mas não manifestam o entusiasmo e a alegria de costume
em todos os encontros. A impressão parece ser de desânimo.
As impressões seguem levantando questionamentos: embora sustentando que
querem permanecer na Região e manifestando visível sentimento de pertença, os jovens vão
sim, em busca de outras experiências, pois há alguém dentre eles que foi morar no Rio de
Janeiro; os jovens se confrontam com a realidade de outros jovens e se sentem desafiados por
serem despretensiosamente diferentes; mesmo a Fundação Casa Grande atraindo
pesquisadores e parceiros, mesmo articulando um número de pousadas associadas ao turismo
regional de base comunitária; mesmo articulando cultura, construção de conhecimento e arte,

40

ela é um espaço de contribuição para o desenvolvimento da Região? O trabalho de entrevista
com os jovens segue e provoca efeitos surpreendentes. Ao estimular a fala dos jovens com
pequenas intervenções, cria-se um clima de abertura e diálogo. Os jovens que por si mesmo
são dados ao discurso soltaram a voz e falaram a sua “palavra”, foi uma experiência de que a
palavra ouvida liberta e desenvolve uma nova energia para viver, ao falar e ser ouvidos eles
reconheceram as conquistas realizadas e manifestaram entusiasmo e autoconfiança.
Falando sua palavra, os jovens mudaram a atmosfera pessoal neles e na
pesquisadora. “Tem sentido e muda a vida o fato de estar aqui na sala do coração de Jesus
fazendo esta conversa, isto muda a gente” (informação verbal)4. Dizem palavras significativas
ao falar de suas experiências na Fundação Casa Grande e da importância desta ONG para suas
vidas, manifestam o sentido de estar ali e acreditar no que fazem. As inquietações levantadas
em forma de questionamentos vão encontrando respostas: o Desenvolvimento Regional
Sustentável não pode pretender a permanência dos jovens no lugar como referência de
desenvolvimento local, mas deve adotar o desenvolvimento humano e pessoal dos jovens
como referência de qualidade do Desenvolvimento Regional Sustentável. O desenvolvimento
de uma região só faz sentido se estiver pautado em uma educação emancipadora dos estigmas
e rótulos com que as pessoas pobres são tratadas, e se estimular a superação da dominação e
da desigualdade social. (FREIRE, 2011). “Ainda preciso aprender muita coisa, mas me
envolvo com a comunidade através da Fundação Casa Grande no cinema, teatro e rádio”
(informação verbal)5.
Aqui não temos tantas opções, permanecer em Nova Olinda é uma escolha porque
eu não tenho pra que sair daqui, porque encontrei razões para viver aqui. Eu me
encontrei, este lugar me fez abrir os olhos e ver os motivos para viver aqui. São
motivos pessoais, familiares, apreço pelo lugar, pela cultura. Estou planejando me
casar, nos encontramos pintando a casa para a renovação da Casa Grande. A Casa
mais uma vez me deu um presente (informação verbal)6.

O desenvolvimento dos sujeitos depende de apoio material e subjetivo, no caso
dos sujeitos da Fundação Casa Grande, o apoio material é a própria Casa como base
necessária que possibilita o convívio e a aprendizagem dos jovens através do espaço de
acolhimento e das ferramentas de aprendizagens que são: o Museu do Homem Kariri com a
educação patrimonial e a formação para o turismo de base comunitária; a Escola de
4

Informação fornecida por Fabiana Pereira Barbosa, 23 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande
em 22 de setembro de 2012.
5
Informação fornecida por Iriane Inácio da Silva Nunes (Naninha), 21 anos, em entrevista realizada na
Fundação Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
6
Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 22 de setembro de 2012.
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Comunicação da Meninada do Sertão com os laboratórios e o Teatro engenho das Artes. O
apoio subjetivo se constitui: pela cultura como base de identidade, autoimagem, autoestima;
vínculos afetivos construídos com as pessoas, com o lugar e a construção de significados
como elementos necessários à construção do ser. Neste sentido, o processo educativo está para
além dos conteúdos e se apresenta centrado na pessoa e em suas relações sociais.
(VYGOTSKY, 2007). Assim, o processo educativo se constitui pela interatividade e
interdisciplinaridade.
Me sinto jovem protagonista pelo fato de estar aqui junto com outras pessoas, pensar
um projeto que foi aceito como o Sertão Sonoro. Outra ação realizada junto com os
jovens foi organizar os blogs que vai mostrar as pessoas como se faz a gestão na
Fundação Casa Grande. Ver os desafios de cada um para realizar suas tarefas e ir
juntando as pessoas para que elas se ajudem e cresçam a partir dos desafios
(informação verbal)7.

Qual é a palavra dos jovens? Apesar de não se relacionar com a política, estes
jovens fazem política o tempo todo, eles não tecem uma crítica ao modelo político exercido
no Semiárido, nem a forma estereotipada com que se trata esta Região, porém assumem sua
identidade cultural e regional optando pelos valores desta cultura, pelos conhecimentos, pelos
saberes das novas tecnologias e pelo diálogo com outras culturas. São jovens que têm como
diferencial a arte e a cultura em um espaço onde podem criar coisas a sua imagem e
semelhança. Estes jovens não são direcionados a um fazer pré-determinado que discrimine o
que os jovens das classes pobres devem fazer, como ser treinados para servir ao poder
capitalista como vendedor, ou prestador de algum tipo serviço do gênero; ou a ideia de que os
jovens do campo devem continuar como agricultores, ou ainda que os jovens pobres devam
ser protagonistas na linha do já pensado e planejado por outros. “Acho que sou um jovem
protagonista através do trabalho que a gente faz, mas a gente está se fazendo, o protagonismo
não é algo pronto” (informação verbal)8.
As questões que discutem o que os jovens precisam, ou devem fazer, podem ser
estigmatizantes porque se reportam sempre aos jovens das classes menos favorecidas na ideia
de que eles devem sempre trabalhar e participar de acordo com o que é previsto pelas
instituições sociais. Mediante estas questões, deduz-se que a dinâmica da Fundação Casa
Grande pode estar construindo outros tipos de atores sociais que assumem a identidade
7

Informação fornecida por Fabiana Pereira Barbosa, 23 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande
em 22 de setembro de 2012.
8
Informação fornecida por José Wilson Ferreira Alves (Momô), 15 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
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sertaneja e se manifesta através da arte e da cultura. Assim, direcionam suas atividades para a
juventude local através da educação musical, trabalho em rádio, formação de plateia com
cinema temático, vídeo e documentários, círculo de leituras para crianças e brincadeiras de
rua.
Entendem que a cultura de massa, o forró eletrônico e as novelas denigrem a
imagem da mulher e enfatiza o ter em detrimento do ser. Acreditam que o trabalho é algo
necessário e que não significa estar registrado em uma empresa, mas poder desenvolver uma
atividade criativa, produtiva e satisfatória para quem realiza. Além das atividades locais, os
jovens se empenham em divulgar a cultura local em outras regiões, fortalecendo a imagem e a
dignidade do Homem Kariri. Este papel dos jovens na Fundação Casa Grande pode se
adequar ao que se concebe como contribuição para o Desenvolvimento Regional Sustentável.
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3 VIVENDO O SEMIÁRIDO

“O sol do Nordeste sempre rimou com
sofrimento,

mas

pode

rimar

com

desenvolvimento”.
(Almir Bittencourt da Silva)
Para contextualizar esta temática, é importante compreender o Semiárido na sua
relevância geográfica, econômica e cultural. Conforme o plano diretor do Instituto Nacional
do Semiárido (INSA, 2011), o Semiárido Brasileiro é um dos mais populosos do mundo, está
presente em 45% de todo o território Nacional. Sua área de extensão abrange os Sertões dos
Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e
Piauí, além do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais e parte da região norte do
Espírito Santo.
Geograficamente, o Semiárido é uma Região onde se instala um conjunto de
ecossistemas denominado Caatinga, com grande diversidade ecológica, onde a questão da
escassez de água muitas vezes não é consequência da falta de chuvas, mas da distribuição
desordenada e ineficiente no armazenamento e nos reservatórios de água. As chuvas
costumam se concentrar em um curto período de tempo e a estiagem se prolonga por um
período maior; desta forma, o problema não é a falta de chuva, mas a irregularidade com que
ela se distribui no espaço de tempo. As condições climáticas próprias do solo e da água
classificam o Semiárido como uma região de seca, o que impossibilita o desenvolvimento
econômico da região e a rotula como lugar de pobreza e atraso. Porém, os desafios do
Semiárido são consequência da invenção da seca e da falta de investimento em educação e
geração de renda.
É necessário entender que os problemas desta região não podem ser atribuídos
apenas ao fenômeno climático das irregularidades das chuvas, porque existem outros fatores
determinantes das condições desafiadoras vivenciadas no Semiárido, consequências da falta
de políticas efetivas que atendam às reais questões dos fenômenos climáticos, fator causado
pelo histórico problema da indústria da seca, que forjou para a região um cenário representado
pela pobreza, pelo sofrimento e pela passividade. Esta forma de tratamento dada aos
problemas do Semiárido, para Chacon (2007), tem consequências sinistras para a região.
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...a chamada “indústria da seca”, pela qual se verifica a oferta de bens e serviços
para beneficiar pessoas que não sofrem diretamente os efeitos da seca. Por “indústria
da seca”, denomina-se historicamente os desvio dos recursos públicos destinados ao
socorro das vítimas da seca. É a obtenção, de uma forma organizada, de benefícios
de natureza econômica a partir de uma situação catastrófica no caso da seca.
(COELHO, 1985 apud CHACON, 2007, p. 164).

Para o INSA (2011, p.15), “as riquezas do Semiárido incluem sua gente, sua
biodiversidade, seus recursos minerais e sua diversidade cultural, além de seus produtos,
processos, saberes, experiências, inovações e histórias locais”. A partir destas perspectivas,
surgem as perguntas: é possível ver o Semiárido de outra forma? Qual seria o novo
direcionamento em busca das reais soluções que envolvam uma formação cultural
fundamentada na ética e na cidadania que possibilite o posicionamento dos habitantes do
Semiárido pela construção de um desenvolvimento econômico e social inclusivo e
responsável com o meio ambiente natural e que tenha como alvo uma população desenvolvida
técnica e humanamente, situada em suas raízes territoriais e culturais?
Estas indagações têm a intenção de ser um convite para a reflexão acerca de se
repensar o velho modelo político do Semiárido e a construção de um novo paradigma
embasado em potenciais locais considerando que a região semiárida brasileira é a mais
beneficiada do mundo em potencial natural. O fenômeno da semiaridez historicamente
conhecido no Brasil é amplo e complexo, por isso não deve ser restringido ao problema da
seca, pois ele se diferencia das outras regiões semiáridas do mundo pelas suas múltiplas
características ambientais no mesmo território. A escassez de água é um fenômeno natural
com a qual a população humana pode aprender a conviver de forma estratégica, harmonizada
e integrada ao ambiente. (INSA, 2011).
Na busca de uma nova convivência com o Semiárido, deve se considerar os
potenciais e recursos existentes na região como a solidariedade social através dos trabalhos
das ONGs, as diversidades ecológicas e culturais com valores e habilidades humanas das
populações locais como meios para o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a
preservação ambiental. Esta proposta aponta para a perspectiva da juventude engajada na
Fundação Casa Grande no território do Semiárido Caririense que apresenta uma visão de si
mesmo e de sua região de forma diferenciada do estereótipo com que é conhecida a Região do
Semiárido. Este agrupamento jovem parece ter superado as marcas do preconceito histórico e
da vergonha nacional de ser e pertencer a um “lugar pobre e atrasado” e assume uma postura
de quem não se sente vítima nem da seca nem da política, postura de quem não permite ser
humilhado e se coloca com livre expressão no ato de falar sobre si mesmo, como entendem a
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si mesmo e entendem sua região. Reconhecendo os desafios e potenciais locais e se
reconhecendo como pessoas com potenciais próprios, capacidade para desenvolver-se e
contribuir com o lugar onde vive consciente e comprometida pelo sentimento de
pertencimento. Esta experiência da juventude contribui para a percepção do potencial
existente no Semiárido.
Aprender a conviver com o Semiárido é saber descobrir seus valores, desconstruir
o paradigma da miséria e criar o paradigma da reinvenção, pois não se trata de condições
climáticas adversas, mas de políticas e atividades adversas à realidade do Semiárido.

3.1 O Despertar no Semiárido

Este tema propõe uma reflexão sobre o contexto da região que leva a
denominação de Nordeste, Sertão e Semiárido, marcada historicamente como a região mais
pobre do Brasil, palco de decadência e atraso. Conforme matéria divulgada no Jornal O Povo
(2010), esta forma de ver a região do Semiárido tem raízes históricas no modelo de
colonização de exploração com que sempre se atuou em relação a esta região. O modelo que
se iniciou com a colonização e teve continuidade no processo de invenção do Nordeste a
partir da constituição de entidades de combate à seca, como o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas (DNOCS) e a Superintendência do Desenvolvimento para o Nordeste
(SUDENE).
Um questionamento se torna evidente diante da história, pois em uma região que
acolheu a primeira capital do Brasil e foi polo da produção de cana de açúcar e algodão para
exportação, onde no século XVII os Estados da Bahia e do Pernambuco chegaram a ter a
maior renda per capta do mundo, não faz sentido ser hoje considerada como uma região
imprópria para a produção. “O sentido de Nordeste foi imposto [...]. É só uma lógica do
espaço criado geograficamente pela cartografia. Pelos textos até mais ou menos 1920, você
não encontra uma referência ao Nordeste” (O POVO, 2010). O estereótipo de pobreza e atraso
com que é tratada essa região pode ser questionado historicamente, por que o Nordeste hoje
só produz 13% do PIB do país, quando há registros históricos mostrando que, por volta de
1870, a região onde hoje é o Semiárido nordestino foi o centro de importações e exportações.
O modelo de exploração continua com a chamada indústria da seca, que tem como
exemplo a industrialização do Nordeste proposta pela SUDENE, que depois de longo
processo resultou na implantação de algumas empresas de pequeno porte, enquanto que as de
grande porte foram para outras regiões do país. Hoje, das cinquenta indústrias de automóvel
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do país, apenas duas estão em território do Nordeste. Desta forma, entende-se que a
denominação Nordeste ou Semiárido e sua realidade é uma construção histórica que criou um
conjunto de estereótipos em torno de uma região que tem seus potenciais de riquezas,
caracterizando-a como pobre e atrasada. Entretanto, qual é a identidade do Nordeste e do seu
povo, se o Nordeste é uma invenção e a pobreza uma consequência do modelo de política
exercida na Região? Talvez o caminho para reverter esta realidade seja enfrentar os desafios
de desconstruir a colonização mentalizada, criando espaços de construção de novos saberes e
de redes de cidadania solidária, lembrando o que diz Freire (2011), que ninguém educa
ninguém e ninguém se educa sozinho, mas que os homens se educam em comunhão; o resgate
de valores da Região, lembrando Zaoual (2006), considera os potenciais territoriais e os
valores culturais como possibilidades de desenvolvimento local; e manter a postura dos pés
firmes no local e o olhar atento ao universal.
É possível ver esta região de outra forma para além do que foi posto pelas
construções das políticas de dominação e exploração. Nesta direção, reporta-se ao olhar
daqueles que estão na região do Semiárido, que contam a história do lugar a partir da sua
cultura e dos seus valores, que sonham e lutam com criatividade, comunicação e arte,
mostrando que é possível superar os estereótipos originados nas desigualdades econômicas e
sociais entre o litoral e o interior da região, o Nordeste e o Sul do País. É o olhar dos jovens
da ONG Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri refletido sobre a região e suas
possibilidades.
A manifestação da cultura popular com uma gama de coisas e riquezas como:
Patativa do Assaré, o Padre Cícero, a religiosidade popular, os mestres da cultura
popular que influenciam a música produzida aqui na região abre possibilidade, como
hoje mesmo recebemos o Pontão de Cultura do Estado do Espírito Santo, para
apresentar um instrumento de origem portuguesa, o “lêlê”, que vem somar com a
rebeca e outros instrumentos musicais da região. Neste momento também se realiza
aqui na Casa Grande uma oficina de edição de vídeo para se trabalhar com a cultura
popular na troca de saberes com outras culturas. Isto é uma contribuição para o
desenvolvimento local (informação verbal)9.

Nota-se uma postura de quem não depende dos conceitos atribuídos à região e
constrói seus próprios conceitos pela construção e troca de conhecimentos como mecanismos
de desenvolvimento pessoal e local. Os jovens acreditam que o Semiárido não é melhor nem
pior do que as outras regiões, têm seus desafios e potenciais próprios, a pobreza não é
demérito do lugar, mas uma condição social existente em todas as sociedades e regiões,
9

Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 27 de julho de 2012.
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especialmente, as de modelo econômico capitalista que por si só já produz o empobrecimento.
É a compreensão de quem não depende exclusivamente dos meios de comunicação oficiais e
convencionais, mas constrói sua forma de se comunicar através da rádio não comercial,
produção de vídeos e documentários para televisão educativa e intercâmbios internacionais
com comunidades alternativas de educação e construção de cidadania.
Figura 01 – Crianças que contam a história do lugar e aprendem brincando.

Fonte: Fotografias de registro de pesquisa de campo em julho de 2012 e março de 2013.

São meios construídos para a discussão dos valores culturais de sua região,
dialogando com outros saberes e assumindo uma identidade pautada no descondicionamento
do modelo dependente do mercado da moda e do consumo de ideias prontas, autoestima,
sentido de pertencer e se comprometer com o lugar que habita. Assim, não se apresentam
como vítimas tímidas, mas se abrem para o mundo com dignidade, entendendo-se como ser
regional e cidadão do mundo. Não colocam o dinheiro em primeiro lugar, nem ambicionam o
sucesso, mas se voltam com relevante interesse para a construção de conhecimentos como
meio de desenvolvimento para melhores condições de vida, numa atitude de valorização dos
saberes do lugar e das contribuições de outras culturas e compromisso com o território local.
O que vale lembrar que, em tempos de globalização, retomar as raízes de origem e fortalecer
os potenciais locais é uma questão de sobrevivência, considerando que as expansões
capitalistas para os mercados emergentes, com interesses voltados para a exploração do
consumo, sem a preocupação de investimentos nestas regiões, provocam impactos sociais
destruidores das culturas raízes, o que pode levar às pessoas ao que Frankl (1992) denomina

48

de perda do sentido existencial, e apresenta como causa um modelo de sociedade
industrializada, moderna e consumista que criam necessidades para que ela mesma possa
satisfazer. O autor afirma ainda que a modernidade impulsiona a urbanização, e esta
desenraiza as pessoas de seus valores e de suas culturas; uma vez desenraizadas, as pessoas se
tornam vulneráveis à perda de sentido. Este é um problema que atinge especialmente os
jovens.
Esta postura instiga à reflexão teórica e empírica acerca dos saberes que
constroem olhares diferenciados sobre uma realidade há muito imposta e vivenciada na região
do Semiárido, de forma excludente de uma organização econômica e social que possa
promover o desenvolvimento da região e de suas populações na perspectiva do
desenvolvimento humano para a vida com dignidade. As práticas e os saberes que definem o
olhar diferenciado dos jovens sobre a região se constituem a partir de um espaço de
cooperação e de estratégias de aprendizagens significativas e solidárias entre os jovens e a
ONG, numa em uma dinâmica pedagógica de autogestão que implica na autonomia do grupo,
onde não figura o personagem que manda e os que cumprem ordens.
Este olhar se constrói pela prática educativa permanente e cotidiana a partir de
situações presentes, concretas e existenciais, de maneira que reflitam as necessidades e os
anseios dos educandos. Esta deve ser uma forma de educação como possibilidade para a
construção de conhecimento norteado por uma pedagogia que respeite a autonomia e os
saberes dos aprendizes e que contribua para a emancipação do educando em seu modo de
pensar e de viver. (FREIRE, 2011).
Este aprendizado implica na construção de conhecimentos como instrumento de
emancipação dos jovens que buscam rescindir o modelo de dominação política e social e
buscam uma prática de valorização do coletivo, cultural, regional e humano voltado para a
sustentabilidade dos sujeitos envolvidos no processo de participativo, mesmo que o termo
“sustentabilidade” não seja enfatizado, ele se faz perceber na dinâmica educativa da Fundação
Casa Grande. Acredita-se na construção de significado como possibilidade para as pessoas
desenvolverem o sentimento de pertencer e se comprometer com o lugar onde vivem
(ZAOUAL, 2006), bem como as competências para viver e se desenvolver em sua região de
origem, lembrando o que Freire (2011) aponta como capacidade ética para pensar sobre si
mesmo e sobre o próprio processo no contexto social. A construção de significados é um
processo que se associa ao sentido de existência, abrangendo a consciência de si mesmo e do
contexto social com a constituição de saberes e de novas possibilidades para a recuperação da
dignidade e a construção do ser no seu contexto existencial e em suas aspirações de onde
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emerge uma visão de mundo que contrasta com a visão estigmatizada sobre o Sertão
Semiárido.

3.2 Os Jovens dizem sua Palavra

O texto seguinte se orienta pela fala dos jovens a partir de suas histórias e
experiências de vida na Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri. Busca-se
conhecer os mecanismos de superação dos desafios vivenciados por eles na Região do
Semiárido Caririense, considerando o discurso sobre sua realidade social, educativa e cultural,
com vistas a identificar suas descobertas e saberes construídos no contexto em que vivem.
Como nas realidades das juventudes de outras regiões, esses jovens se apresentam com seus
potenciais e desafios que precisam ser identificados e considerados como possibilidade que
pode viabilizar um processo de desenvolvimento.
Meu projeto de vida é terminar os estudos médios, entrar na faculdade e fazer o
curso de história, fazer um mestrado e doutorado. Quero continuar morando em
Nova Olinda, para mim, é o melhor lugar do mundo. Já fui ao exterior, Espanha e
Portugal, fui representar a FCG, nestes lugares o principal aprendizado foi a visão de
mundo, é importante ter essa visão para trazer o que tem de bom e manter o que é
bom daqui. Outro aprendizado foi às amizades na Espanha: fui sozinho, mas a
Conceição estava me esperando” (informação verbal) 10.

O medo de falar ainda é evidente em muitas realidades humanas e o diálogo nem
sempre é conhecido e vivenciado entre os falantes. Dizer a própria palavra não pode ser uma
fala de manipulação nem de dominação, mas um ato gerado pelo pensamento sobre si mesmo,
sobre a realidade e a própria forma de atuação no mundo. O pensar que desenvolve a fala, a
conversação e mais especificamente a qualidade da comunicação, como uma fala original,
onde não se repete o discurso do outro, mas se constrói uma expressão própria gerada pelas
experiências, anseios e inquietações vivenciadas no contexto onde os sujeitos falantes estão
inseridos. Dizer a própria palavra é uma forma de ser integrado consigo mesmo e de se
expressar ao mundo, reinventando a forma de participar e fazer política de inclusão social.

10

Informação fornecida por Francisco Iêdo Lopes da Silva Filho, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 27 de julho de 2012.
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Figura 02 - Adolescente na Rádio Comunitário FM Casa Grande.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em março de 2013.

A construção e a apropriação da palavra pelo ser humano encontram fundamentos
em Paulo Freire, como uma condição para o ser humano constituir-se como sujeito no mundo,
inventor de si e da realidade, construtor da história e da cultura, já que as pessoas não nascem
prontas, mas se fazem na relação com o mundo. Para reagir à situação de objeto em um
mundo alheio onde não se pode interferir, o ser humano precisa aprender a dizer sua palavra.
Para Freire (2011, p.108), “a existência porque humana não pode ser muda, silenciosa nem
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens
transformam o mundo. Existir humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo”.
Esse aprendizado envolve questões de subjetividade, pensamento e linguagem que
embasam um processo de autoconhecimento do ser humano não apenas do ponto de vista do
indivíduo que ocupa um lugar socialmente condicionado, mas do reconhecimento de sua
autonomia como elemento essencial à condição humana. A linguagem como expressão do
pensamento tem o papel de manifestar as interações entre as pessoas, e destas com o mundo,
para compreendê-lo como constituinte da história e da cultura que o compõe. Aprender a ler o
mundo de forma antecipada pelo aprendizado da leitura da palavra possibilita homens e
mulheres à percepção de si, do mundo e do sentido de sua palavra, como expressão de sua
existência no mundo.
De acordo com Rego (2010), o desenvolvimento da linguagem em Vygotsky se dá
com o ingresso da criança no meio social e cultural, sendo a aquisição da fala o principal meio
de desenvolvimento do ser humano, um recurso que capacita a pessoa a buscar resolução para
seus problemas e necessidades, o que se entende também como mecanismo de superação de
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desafios. A necessidade de comunicação e interação social impulsiona o desenvolvimento da
linguagem que representa um recurso utilizado desde a forma de aliviar as tensões
emocionais, até a inserção no mundo da cultura e da ação criadora e transformadora da
história.
Assim, a linguagem se constitui em duas fases, uma de busca de comunicação e
expressão das emoções desde a infância representada pela necessidade de estabelecer contato
com as pessoas e com o mundo e solucionar necessidades, e caracteriza-se pelo discurso
socializador. A segunda fase representa a fala internalizada denominada de discurso interior,
onde o indivíduo reflete encontrando as soluções que necessita. Esta fase da linguagem
permite ir além das experiências concretas e realizar operações complexas. Desta forma,
entende-se que a palavra de si é internalizada, refletida e expressa em forma de discurso, ação
criativa e significados atribuídos por um indivíduo, ou grupo as suas experiências de vida em
determinado espaço territorial.
Dispondo da palavra como forma de se pronunciar ao mundo e como porta voz
dos jovens da Fundação Casa Grande, descreve-se a compreensão que estes sujeitos têm de si
mesmos e do lugar onde vivem, através do discurso articulado por eles em uma roda de
conversa a partir dos seguintes temas geradores: quais são os desafios de ser jovem no
Semiárido nordestino; como os jovens podem enfrentar os desafios e limitações da sua região;
o que é a desigualdade social e de que forma ela afeta a vida dos jovens na Região; quais são
os potenciais de riquezas da região nos aspectos culturais e físico ambiental; se existem, quais
são as possibilidades de desenvolvimento para os jovens que moram em Nova Olinda; o que
significa ser jovem e participar da Fundação Casa Grande. Estas questões foram discutidas
acerca de suas experiências vivenciadas no Semiárido nordestino onde se manifesta a
existência do “Ser” identificado com suas raízes culturais e com a região onde vivem.
A análise crítica do discurso considera a linguagem como prática social, e o papel
categórico do contexto onde os sujeitos estão inseridos, neste aspecto é necessário observar se
a linguagem se manifesta como instrumento de dominação e controle legitimando relações de
poder. Em relação a este trabalho, faz-se necessária a descrição e teorização do processo em
que os colaboradores da pesquisa como sujeitos históricos constroem seus discursos onde se
identificam os significados para “ser” jovem no Semiárido, em suas interações com o
contexto local. Considerando que o contexto onde os jovens produzem seus discursos é
caracterizado pelos problemas peculiares à Região do Semiárido como as estiagens
prolongadas, uma política pouca adequada aos desafios da Região que acarretam muitas
outras dificuldades relacionadas às condições de vida, educação e desenvolvimento. Porém, o
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ambiente onde os jovens convivem é caracterizado pelo estímulo ao aprendizado, à superação
de desafios, ao resgate de potenciais e valores locais. Assim entende-se que a análise do
discurso não é uma construção individual e nem determinante. (BARDIN, 2011).
Sobre o desafio de ser jovem no Semiárido nordestino, os jovens apontaram a
falta de oportunidade de emprego, falta de formação para o trabalho e de condições de
educação, como escolas e transporte escolar para os jovens das comunidades rurais. Eles
sentem a necessidade de profissionais qualificados na área de educação que possam estimular
os jovens para os estudos. Os jovens falam de um lugar situado no Semiárido nordestino, no
sul do Ceará, microrregião do Cariri, na Cidade de Nova Olinda, espaço com 9.696 habitantes
onde a principal fonte de emprego é um comércio de proporções bastante reduzidas, o
trabalho na agricultura, a extração de pedras ornamentais e calcário laminado.
Portanto, as principais alternativas para os jovens que buscam mais oportunidade
de trabalho, é migrar para os grandes centros urbanos, situação que muitas vezes prejudica o
desenvolvimento dos jovens nos seus estudos. Esta realidade é retratada no Relatório do
UNICEF, sobre a Situação da Adolescência Brasileira, em 2011, onde se diz que a juventude
do Semiárido brasileiro vive situações críticas que exigem medidas urgentes para solucionar
questões pontuais como: a superação da pobreza que limita as oportunidades de
desenvolvimento, de convivência social e de trabalho; a garantia de direitos em educação,
saúde, esportes e cultura e o reconhecimento de suas capacidades para a convivência com o
Semiárido (UNICEF, 2011).
Questionam a falta de sonho dos jovens e dizem que, quem faz o mundo são as
pessoas; assim, para o mundo ser um lugar melhor de se viver, vai depender dos seus
habitantes. Argumentam que os jovens precisam querer superar as dificuldades e que há
possibilidades como a Fundação Casa Grande, mas é preciso querer aproveitar as
oportunidades. Discutem que os desafios do Semiárido são iguais aos de qualquer lugar,
pobreza e riqueza existem em todos os lugares do mundo. O que muda são as referências que
os jovens têm em sua formação. Isso traduz a ideia exposta no Jornal O Povo (2010), onde o
Nordeste é visto como lugar de pobreza é invenção de uma conjuntura econômica e política e
que, como Região com potencial cultural e econômico, vive as mesmas condições de pobreza,
lutas e sonhos próprios da humanidade em qualquer lugar.
No Semiárido falta oportunidade para a juventude, mas faltam também sonhos para
querer. A Fundação Casa Grande é uma oportunidade. (...) Aprendi lá fora que não
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há possibilidade de aprender o que aprendemos aqui. Estou me construindo
(informação verbal)11.

Os jovens acreditam que as dificuldades impulsionam as possibilidades e que para
uns, os desafios podem estimular à superação dos obstáculos, mas para outros pode levar à
inércia. Esta razão encontra sentido em Paulo Freire, quando ele diz que “a experiência
existencial incorpora a vital e a supera” (FREIRE, 2000, p.51). Esta colocação traz em si uma
reflexão sobre a importância da dimensão crítica e criativa do ser humano para a solução dos
problemas, representada pela capacidade de aprender continuamente e, assim, encontrar as
soluções necessárias para superação de conflitos e desafios postos pela realidade social,
econômica e política. Trata-se de uma relação dialética que leva a considerar todas as
variáveis possíveis no campo de interação dos sujeitos com o meio onde vivem.
Esta proposição diz respeito ao fazer enquanto ação criativa e recriadora, uma
possibilidade de gerar harmonia e beleza como forma de superação do caos e da desordem,
contribuindo coletivamente para o bem comum, para a descoberta de si mesmo e do universo
em que habita um pressuposto que envolve a dimensão corporal, emocional, cognição e
espiritual de forma integrada. A vida cotidiana é inacabada e impermanente e se apresenta em
um processo de contínua construção e reconstrução, é uma forma de atuação no mundo e
projeção da grandeza humana constituída pela capacidade reflexiva, sensibilidade e
criatividade que coloca o ser humano no processo de permanente construção da esperança.
Enfatizam que eles precisam fazer a diferença em qualquer lugar onde se
encontrarem e perceber até onde as dificuldades podem estimular, ou destruir. Refletem assim
o estado de seres humanos que buscam significar suas vidas com algo maior do que
simplesmente satisfazer as próprias necessidades. O fazer a diferença no mundo é um tema
que envolve uma reflexão ética, que convida os sujeitos a se confrontarem com as próprias
formas de atuação no mundo, esta frase carrega em si a essência da educação em valores
humanos como o princípio da coerência entre pensar e agir ou, como diz Freire (1996, p.34),
“a corporificarão das palavras pelo exemplo”, vivido em um mundo onde há diferentes
contextos que podem influenciar as pessoas. Para estes jovens, existem realidades onde se tem
muito por isto não se constroem novas coisas e outras realidades, onde há pouco e este é um
fator impulsionador da criatividade. Esta colocação dirige a reflexão para a importância da
criatividade e da busca do ser humano para o que Freire chama de “ser mais”. Porém, o fator
de maior importância tem significado político referente: à redução das desigualdades sociais
11

Informação fornecida por Iriane Inácio da Silva Nunes, em roda de conversa realizada na Fundação Casa
Grande em 22 de dezembro de 2011.
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na Região; à formação política voltada para as dificuldades impostas pelas condições
climáticas; ao conhecimento e a exploração das riquezas existente na caatinga; à produção de
conhecimentos sobre o processo de sustentabilidade da Região; e à melhoria da qualidade de
vida dos habitantes do Semiárido. (INSA, 2011).
Conheci sobre o patrimônio da nossa cidade, o patrimônio material e imaterial,
passar para as pessoas o que eu sei. É preciso ter muito conteúdo e desenvolver o
que se quer. A primeira coisa que aprendi aqui foi brincar, hoje faço revistas, folders
e jornais, áudio visual, roteiro de rádio (informação verbal) 12.

Em relação à questão de como os jovens podem enfrentar os desafios da Região,
os sujeitos da pesquisa advertem que os jovens precisam se descobrirem, conhecerem suas
habilidades, pensar não só em si mesmo, mas na comunidade. Saber que as conquistas dos
estudos e dos saberes devem contribuir com os outros e que os jovens devem ser um exemplo.
Nesta perspectiva, Bordenave (1994) apresenta as bases fundamentais do desenvolvimento
humano como: a capacidade de reflexão, a autoestima, a comunicação e a participação como
elementos próprios e essenciais do ser humano. Desta forma, a tendência para o
autoconhecimento, para o questionamento e para a participação está presente no homem e na
mulher enquanto ser presente e atuante no mundo.
Bordenave fala também sobre duas bases constituintes do processo de
participação: a base afetiva, que mantém a participação pelo prazer que ela proporciona ao
participante na sua relação com os outros em prol de suas realizações comuns; a outra é de
natureza operacional, considerando que as ações realizadas de forma coletiva podem se tornar
mais eficazes do que as ações realizadas individualmente. Neste sentido, reflexão, autoestima,
comunicação e participação são necessidades intrínsecas do ser humano e sua articulação
exige a integração das dimensões cognitivas, afetiva e criativa como contribuição eficaz para
o desenvolvimento do processo de desenvolvimento humano e exercício pleno de sua
cidadania.
A participação é uma necessidade humana e, por conseguinte, constitui um direito
das pessoas. O ser humano possui certas necessidades óbvias, como o alimento, o
sono e a saúde. Mas também possui necessidades não-óbvias, como o pensamento
reflexivo, a autovaloração, a autoexpressão e a participação, que compreende as
anteriores. Privar os homens de satisfazerem estas necessidades equivale a mutilar o
desenvolvimento harmônico de sua personalidade integral. (BORDENAVE, 1994, p.
76).

12

Informação fornecida por José Wilson Ferreira Alves (Momô), 15 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
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Recomendam que como jovens precisam fazer uma reflexão e se perguntar sobre
o que eles podem fazer. Devem estar sempre inquietos procurando soluções. Precisam se
descobrir, conhecer seus potenciais, assumir o que se “é”, não se deixar desanimar pelas
dificuldades. Dizem que os jovens devem se questionar, se inquietar querendo o melhor para
si e para os outros, procurar não perder tempo com uma visão negativa. O fato de estarem em
um lugar pequeno ou grande não os faz pequenos ou grandes; não estão no fim do mundo por
estarem em Nova Olinda. “Aqui onde estamos é o centro do mundo” (informação verbal)13.
Acreditam que os desafios devem os estimular a lutar e a crescer aproveitando as dificuldades
de forma positiva, como uma maneira de olhar a realidade e tomá-la como desafio, querer
melhorar coletivamente.
O que os jovens precisam diante destas dificuldades é se descobrir. A partir do
momento que eu descubro minhas habilidades começo a pensar nos outros. A partir
do momento que o jovem se inscreve no vestibular e a estudar ele tem uma
responsabilidade consigo e com os outros (informação verbal)14.

Esta compreensão que os jovens fazem de si e de sua realidade tem como matriz
de esperança o “ser mais” como possibilidade concreta de reinvenção do ser humano e da sua
capacidade de lutar para tornar possível o que parece não ser possível. Assim homens e
mulheres devem ser reconhecidos como seres históricos capazes de compreenderem que como
seres inacabados fazem parte de uma realidade que por ser histórica também é inacabada.
Nesta realidade, desenvolvem uma compreensão sobre si mesmo e sobre suas capacidades
para ser mais. Esta busca poderá ser denominada de ato de significação da vida como
princípio essencial da educação, que desenvolve no ser humano as competências para
significar-se a si mesmo, às atividades que realiza e o lugar onde vive. Os significados devem
ser entendidos como a atribuição de sentido que se constitui em possibilidades de superação
das adversidades através de um processo dinâmico de convivência com o contexto real.
Participo na partilha de conhecimentos e trocas de ideias. Pretendo ser músico e
ajudar minha família. Me vejo como jovem participativo nas ideias do projeto e
coisas que acontecem em conjunto (informação verbal) 15.

O processo de significação na perspectiva da “solidariedade dos existires” exige o
desenvolvimento de alguns elementos fundamentais como as competências sociais e a
13

Informação fornecida por João Paulo, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de
dezembro de 2011.
14
Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
15
Informação fornecida por Felipe Feitosa, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de
setembro de 2012.
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autonomia, competências essas que poderão ser vivenciadas pelos jovens no processo de
significação de si mesmo como jovens no contexto em que habitam. A competência social
está relacionada à habilidade dos sujeitos em dar respostas positivas manifestando-as no meio
em que vivem como forma de uma boa comunicação, construção de vínculos afetivos,
participação, capacidades para solucionar problemas e encontrar alternativas para conviver
positivamente em seu meio social. (FREIRE, 2011, p.105).
A autonomia como elemento fundamental na construção de significados pode ser
compreendida como a capacidade de atuar de forma independente do controle de outros, ou
do ambiente, associando a uma atuação responsável, consciente e respeitosa. Toma-se como
referência de autonomia a perspectiva freiriana defensora de uma experiência em que a pessoa
possa posicionar-se na vida de modo a reconhecer-se como ser social portador de capacidades
para interferir na realidade. Neste sentido, Paulo Freire diz que o homem não é objeto da
história, mas é sujeito igualmente. “No mundo da história, da cultura, da política, constato não
para me adaptar, mas para mudar”. (FREIRE, 1996, p. 77).
Em relação à desigualdade social e a forma que ela afeta a juventude da Região,
os jovens falaram sobre o processo de exclusão que, segundo eles, prova o tamanho da
hipocrisia da humanidade, se referindo aos gestores políticos. Apontaram como exemplo o
fato da Constituição Brasileira defender que o salário mínimo deve garantir as necessidades
de uma família, o que para eles é uma grande incoerência. Apontaram também a falta de
democracia, falta de conhecimentos e a falta de comunicação como problemas de
desigualdades sociais.
Sobre os potenciais de riquezas da Região, os jovens assinalaram o próprio povo
do lugar com sua criatividade e a cultura popular passada de geração para geração como as
danças, as músicas, costumes e tradições. A tradição oral é uma forma de construção de
conhecimento que não se perdeu e resiste na prática das curandeiras; o modo de viver das
pessoas que fazem do trabalho artesanal um meio de vida, como por exemplo, a arte de fazer
caçuá, balaios e outros instrumentos usados na região.
A riqueza cultural, as festas populares, a tradição oral, as rezadeiras, as artes,
por exemplo, como se faz caçuá. Nos aspectos físicos o calcário e a gipsita, a
agricultura do milho, mandioca e feijão e a produção de carne, leite e ovos.
Entre a mata e a caatinga tem o serrado que é rico em plantas medicinais.
Quem quiser ver é só ir à feira livre aos sábados onde se encontra desde
cadeiras de angico até casca de canela para fazer chá, tudo da Região. O
Semiárido é rico, o povo é que é pobre (informação verbal)16.

16

Informação fornecida por João Paulo, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de
dezembro de 2011.
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A visão destes jovens é convergente com o INSA, que diz que “as riquezas do
Semiárido incluem sua gente, sua biodiversidade, seus recursos minerais e sua diversidade
cultural, além de seus produtos, processos, saberes, experiências, inovações e histórias
locais”. (INSA, 2011, p.15).
Na questão sobre as possibilidades de desenvolvimento para os jovens, eles
acreditam que a Fundação Casa Grande é uma porta de acesso para as possibilidades de
desenvolvimento, porque ela estimula a vontade, promove o contato com pessoas
incentivadoras, mostra outras realidades e oferece formação. Para eles, é um espaço onde se
cresce pela convivência e troca de conhecimentos, no cultivo da amizade, onde se aprende a
ser bons comunicadores e conhecer os potenciais pessoais. Eles têm a Casa Grande como via
de acesso para inclusão social a partir do desenvolvimento das competências pessoais. Para
eles, a Casa Grande é um lugar onde se cresce a partir da convivência com pessoas que
influenciam positivamente, lugar que estimula para o desenvolvimento e que os jovens têm
um papel social a ser desempenhado. “A Casa Grande é um espaço que ensina coisas pra vida,
formação e construção da pessoa, ela ensina a pessoa a lidar com o mundo” (informação
verbal)17.
Dizem que a Casa Grande é sem dúvida um referencial de desenvolvimento para
os jovens de Nova Olinda, mas que a escola, sem discutir o que ela precisa melhorar, também
é um espaço que contribui para a discussão e para o movimento de desenvolvimento dos
jovens e da comunidade. Na concepção dos jovens, a escola e a Casa Grande são espaços de
desenvolvimento. Mas a rua também é um espaço onde se aprende, o problema é que se usa
mal este espaço, mas pode ser um lugar para as manifestações populares e culturais.
Compreendem a família como base de construção da pessoa, ela oferece um embasamento
para se chegar a outros espaços de crescimento. Um dos jovens afirma: “eu era preguiçosa,
vivia catando coquinhos com outras crianças, quando entrei na Casa Grande eu mudei,
aprendi o receptivo turístico, programa de rádio, fazer planilhas. A grande transformação de
ser a mulher que eu sou (informação verbal)18.
Os jovens falam do que eles consideram como espaço de aprendizagem e
desenvolvimento para a juventude. O contexto social onde estes jovens vivem ainda é de
muitas limitações na prática de educação escolar, muitas famílias são atingidas pelas
conjunturas econômicas e políticas e a rua ainda é pouco vivenciada como espaço favorável
17

Informação fornecida por Aureliano, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de dezembro de
2011.
18
Informação fornecida por Francisca Jussamiris Ferreira Alves, 20 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 27 de julho de 2012.
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aos encontros, às vivências e às manifestações educativas e culturais. Compreendem o
ambiente de construção de conhecimento para além da sala de aula e que se constitui como
espaço de convivência, troca e transformação, pois segundo eles, na FCG “é ensinado que
devemos ser bons comunicadores com visão de mundo e ação. É um lugar de encontro
consigo mesmo” (informação verbal)19.
Para Moraes (2010), o ambiente de aprendizagem deve ser compreendido e
vivenciado como espaço de interação, diálogo e troca, espaço que suscite ações positivas que
faça circular informações, saberes e emoções em interações biopsicossociais, político, cultural
e espiritual. Para a autora o novo ambiente de aprendizagem se constitui em espaços vivos
dinamizados em redes de aprendizagem que abrangem as diversas dimensões humanas e
tornam necessários procedimentos interdisciplinares, uma abordagem científica que tenha
uma visão, compreensão e articulação dos elementos que possam perpassar as diversas
disciplinas e ir além delas em uma atitude de empatia e abertura para os diversos
conhecimentos.
Para os jovens em questão, os espaços de aprendizagem mais influentes em suas
vidas têm como cenário a Fundação Casa Grande, a comunidade local e o intercâmbio com
outras com sujeitos aprendizes de outras comunidades. Suas interações se articulam na
convivência, troca de experiências e utilização de mecanismos tecnológicos como aparelho
transmissor de rádio, câmeras de vídeos, computadores e instrumentos musicais; e com a
comunidade em torno da história e da cultura local. Percebe-se uma experiência de
aprendizagem em espaço vivo, criativo e dinâmico. Como diz um dos jovens: “Aqui
aprendemos de tudo um pouco, programa de rádio, recepcionista, desenho. Os conhecimentos
do dia a dia, das reuniões formativas sobre gestão e sustentabilidade financeira que se leva
para a vida” (informação verbal)20.
Sobre o que significa ser jovem e participar da Fundação Casa Grande, os jovens
apontaram a ONG como oportunidade para se desenvolver e ter acesso aos conteúdos dos
laboratórios; como espaço que educa para a vida, ensina conteúdos diversos e um bom
relacionamento entre eles. Disseram que a ONG é um espaço motivador que estimula o jovem
a querer se desenvolver e a contribuir com o desenvolvimento dos outros, e a pensar na sua
região. Afirmam que a Casa Grande tem uma cultura diferenciada dos outros
19

Informação fornecida por Alan Cardoso, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de
dezembro de 2011.
20
Informação fornecida por Felipe, 13 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de
setembro de 2012.
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estabelecimentos de educação, pois ela incentiva o jovem a crescer. Dayrell (2011) entende
que a juventude é uma situação social e uma forma de representar a vida em determinados
momentos, pois até mesmo os caracteres das transformações psicofísicas dadas pelo
desenvolvimento hormonal são bastante distintos entre as sociedades.
As diferentes concepções sobre a juventude têm seus fundamentos nas
desigualdades econômicas formadoras das classes sociais; e nas diversidades culturais
constituídas pelas diferenças étnicas e pelas múltiplas tradições religiosas. Estas diferenças
também se acentuam nas condições de gênero e regiões geográficas. A compreensão sobre a
juventude leva em consideração o contexto social, econômico e cultural em que os jovens
vivem como parte de um processo de construção de sujeitos que recebe influência do meio
onde se vive e interagem socialmente constituindo as diversas formas de ser jovem até mesmo
dentro das classes populares. Essa razão embasa a concepção do termo juventudes, que
representa a diversidade de formas existenciais de ser jovem, e que é retratada nesta fala: “foi
na Casa Grande que eu me descobri, o que eu sou é parte do que a Casa me deu [...] foi aqui
que eu me descobri. Ela uma escola de caráter onde se aprende os saberes para a vida, uma
forma de fazer a diferença no mundo” (informação verbal)21.
Esta compreensão enfatiza o contexto do Semiárido para a juventude e o
diferencial dos jovens que fazem parte da pesquisa. Ser jovem no Semiárido brasileiro como
parte da realidade das juventudes apresenta como desafios poucas oportunidades de
desenvolvimentos e a migração para os centros urbanos como possibilidade de trabalho.
Porém a juventude da Fundação Casa Grande mostra um caminho alternativo para o
desenvolvimento dos jovens, é a via da identificação com a arte e com a cultura local mediada
por ações organizadas e suporte técnico material.
Declaram que a Casa Grande proporciona as descobertas de seus potenciais, que
recebem uma formação diferenciada das outras instituições, e que o aprendizado que
desenvolvem os leva a fazer a diferença onde estiverem e em qualquer atividade que realizam,
esta deverá ser feita com qualidade.
Para os jovens, a Casa Grande é um espaço de formação da pessoa para aprender a
lidar com os desafios e a viver no mundo, um ambiente onde se aprende a sonhar e lutar.
Concluem dizendo que ser jovem é ser humano, poder aprender e crescer, poder ver o que se é
e onde se pode chegar. Que ser jovem é uma condição de essência da infância, a condição de
aprendiz. É um estado de espírito, não é uma condição física, é estar em permanente
21

Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 27 de julho de 2012.
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movimento de aprendizagem. Este entendimento que os jovens têm sobre si mesmo revela a
postura de quem se dispõe ao estado de permanente busca e abertura para crescimento e novas
experiências de vida.

3.3 A Descoberta de si e do lugar
A visão destes jovens sobre o Semiárido é contrastante com a visão estigmatizada
com que se tem olhado para a esta Região. Vêm o mesmo e velho Sertão com um novo olhar,
mostrando que é possível enxergar a vida no Semiárido de outro modo, um modo pensado e
construído com os jovens e pelos jovens. Um dos jovens afirma: “voltando de viagem das
expedições aos encantos do Cariri, divulgando a cultura do Cariri lá fora, tive um sentimento
de alegria ao ver do avião a Chapada do Araripe no final da tarde” (informação verbal)22.
Eles dizem que olhar o mesmo caminho de forma diferente pode se perceber algo
nunca antes percebido. Falam de suas experiências inventadas em um processo educativo
dinamizado pelo ritmo da música, pela velocidade das imagens, pelas conversações e
convivência coletiva. São descobertas que nascem de suas buscas como sujeitos de desejos
impulsionados pala aprendizagem que resulta no processo de autoconhecimento e emergência
de um novo tipo de sujeito sertanejo.
O ser humano como ser inacabado que se sabe incompleto, se coloca em uma
busca que só pode ser realizada por ele mesmo, a busca do “ser”; por esta via homens e
mulheres se tornam sujeitos de seus desejos, de suas buscas e de sua evolução, recusando-se
ao estado de objeto. Em um processo de interação com os outros seres humanos e com a
realidade social e pela apropriação dos conhecimentos de si em relação com os outros as
pessoas se descobrem como construtoras da história, da cultura e, portanto, do mundo. Este
processo se constitui em um primeiro passo na descoberta de si, que só será possível pela
educação para a emancipação e autonomia formadora de sujeitos como pessoas com
disposição e capacidade para a vivência da solidariedade, uso da razão e da subjetividade, e
capacidade para compartilhar esperanças, crenças e saberes. (FREIRE, 1996).
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Informação fornecida por Francisco Helio de Sousa Filho, 24 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 27 de julho de 2012.
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Figura 3 – Criança no parquinho na FCG.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo. Março de 2013.

As ações da juventude na Fundação Casa Grande é um convite a se lançar um
novo olhar para o Sertão Semiárido território há muito trilhado e conhecido como espaço de
poucas oportunidades para a juventude, lugar de pobreza e escassez de água, olhares
marcados pelos estigmas da invenção nordeste. “A Chapada do Araripe é um oásis no meio
do Sertão, um lugar onde se encontra desde arqueologia, geologia, fauna, flora e as raízes do
homem Cariri com sua cultura e sua história. Meios para o desenvolvimento sustentável”
(informação verbal)23. Um aspecto que contribui a desconstrução de uma ideia é a abertura
par a compreensão de que a transformação não vem do global, do sistema dominante e da
razão instrumental, mas dos saberes e potências locais, do território inspirador de afeto e
sentimento, de pertencimento e compromisso com o lugar, de arte revestida da história e da
cultura do lugar. É ser educado pelas coisas do Sertão.
O olhar revelador do caminho é inverso ao pensamento imposto pela razão
dominante na política e na economia. Este olhar revela que em uma época em que o mercado
de consumo dá as ordens e mantém o controle do que e do como a sociedade deve consumir,
os jovens da Fundação Casa Grande optaram pelos conhecimentos, aprender sem a marca do
conhecido formato da formação profissional, preparação de mão de obra barata, mas deixa
ideia do aprender a “ser” para estar e interagir com o mundo pela aventura do descobrir a si
mesmo e o desconhecido. É história dos antepassados, na tradição dos mais velhos da
23
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comunidade, na arte e na comunicação que estes jovens parecem construir os significados
para reafirmar sua identidade e emergir como novos sujeitos no cenário das discussões sobre a
juventude e a realidade social brasileira, sujeitos que emergem de um lugar marcado por uma
história mal interpretada e manifestam uma forma específica de ser, uma identidade
nordestina não enquadrada nos parâmetros formulados pelo Estado e pelo mercado, que não
se adéquam aos modelos combativos de militâncias, luta e confrontos que caracterizou as
ações juvenis de outros tempos.
Estes jovens buscam um estado de “ser”, ser sertanejos, caririense por afeto ao
lugar, ser jovem por compromisso com outros jovens e com o próprio crescimento onde o
aprender é a palavra-chave declarando sua cidadania global. O diferencial de ser jovem
sertanejo de uma pequena cidade do interior do Nordeste e sentirem-se cidadãos do mundo
ultrapassa as fronteiras do pensamento habitual sobre o homem nordestino. Desta forma,
entende-se que os jovens da Fundação Casa Grande, ao fazer gestão cultural, aprendem a gerir
a si mesmos, começam cedo a conhecer suas raízes territoriais e os valores de sua cultura,
apropriam-se do espaço cultural e desenvolvem o interesse pelos conhecimentos que se
tornam saberes que os levam a estabelecer relações de troca com outros sujeitos culturais; no
encontro com outros sujeitos culturais descobrem-se a si mesmos como sujeitos com uma
identidade, potencial e competência.
Segundo Vygotsky (apud REGO, 2010), o homem se constitui como tal a partir
de suas relações com os outros seres humanos e com o meio onde vive. Neste sentido, o
território com os valores e saberes nele existentes tem importância fundamental no processo
de construção de identidade dos sujeitos e de sua expressão no mundo, pois se aproxima
afetiva e efetivamente do território de origem e apropria-se dos conhecimentos e da cultura,
podendo favorecer o processo de descoberta de si, de sua semelhança e de sua distinção em
relação aos demais e viabilizar sua interação no mundo de forma consciente de sua existência.
Freire, enfatizando a importância da dimensão territorial para o ser humano, diz:
O ser humano, mesmo guardando sua dimensão cósmica, não “cai da estratosfera”.
Tem suas raízes na terra. Ao sentir-se parte afetiva e efetiva do Planeta Terra, sabese enraizado em um pedaço de terra, numa determinada região, coma qual e na qual
sente-se mais intimamente identificado. Sem deixar-se de manter-se aberto aos
valores de gente de outras terras, Paulo Freire declarou nunca haver pensado antes
“sofrer tão profundamente a falta do Recife. A falta do céu, do mar, da pitanga do
sorvete, de verdade... dos amigos, da maneira dolente de se falar o português do
Brasil.” (FREIRE, 1991, p. 71 apud CALADO, 2001, p. 19).

Santos (1994) oportuniza uma reflexão sobre a necessária mudança de
paradigmas, que pode ser construída a partir de uma nova visão do mundo que está posto.
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Exige do ser humano a capacidade subjetiva de observar a realidade histórica, cultural e social
determinada, analisar, construir possibilidades de atribuir-lhe sentido e interferir nela. Refletir
sobre o mundo coloca o ser humano diante de um cenário questionável: a visão positivista
linear e determinista do pensamento cartesiano; o funcionamento da política e a miséria de
uma parte da humanidade; a negação dos saberes periféricos como resquícios do modelo de
caça às bruxas que usaram à medicina popular; e as produções de armas nucleares em
contraste com a fome e a falta de educação mostram que o novo paradigma necessita de
sensibilidade e ética. Este modelo se encontra em crise por provar que sua funcionalidade
gerou resultados insustentáveis para o planeta e para o ser humano. É um modelo que separa
homem e natureza, pois ao explorá-la coloca o ser humano em riscos de destruição. Este
modelo rendeu o desconforto do aquecimento global, dos acidentes nucleares, das ameaças de
desertificação da terra e, entre outros, o desemprego, o narcotráfico e a extinção das culturas
raízes.
Diante da análise do mundo pensado pela racionalidade cartesiana, ocidental e
dominante, surge a necessidade de um novo paradigma, outra forma de pensar e outra visão
de mundo como alternativas para a construção das transformações necessárias à humanidade.
É a proposta de uma nova compreensão e de outra forma de relação com o contexto social,
político, econômico e cultural. A tese apresentada por Santos (1994) consiste na: a) expansão
das experiências sociais não legitimadas, mas existentes pela sociologia das ausências. Tratase dos saberes periféricos ou construídos pelos excluídos do sistema dominante, saberes não
reconhecidos, ou até mesmo negados pelo sistema denominado pelo autor de “razão
indolente”; b) A propagação das possibilidades de construção de novos saberes e experiências
pela sociologia das emergências.
Santos (2002) instiga a reflexão acerca do processo de redução da exclusão social
transformando as experiências ausentes em presenças legitimadas. Para Maturana (1998),
negar a existência do diferente é uma forma de dominar, a dominação no passado dizimou
muitos povos: indígenas, africanos e judeus. A dominação no presente está dizimando homens
e mulheres pela competição e pela exclusão, as vítimas de hoje são os desempregados,
moradores de rua e muitos jovens sem oportunidade de desenvolvimento, sem perspectivas de
vida, portanto, sem um sentido para viver, o que os levam a se incorporarem ao narcotráfico
se tornando vítimas de violência e morte. Os saberes e experiências de vida são elementos
essenciais à existência de grupos e indivíduos, apenas ser indiferente a estes elementos já é
uma forma de exclusão, e negar é uma forma de dominação. Ainda segundo Maturana,
ninguém tem autoridade para negar existência de alguém, também não se trata de uma
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permissão, não deve ser uma relação de poder de uns sobre outros, mas a atitude de legitimar,
reconhecer que o outro existe e tem o direito de existir. (MATURANA, 1998).
Sentido não é direção, ou direcionamento pré-definido e imposto, mas o resultado
dos significados que os indivíduos atribuem às suas experiências de vida. Frankl (1992)
discute a falta de sentido existencial como problema do homem moderno e transtorno gerado
pelo modelo econômico e social geradores de necessidades e produtos de satisfação destas
necessidades, que mantém o ser humano preso às relações de mercado e consumo tornando-se
um ser vazio de sentido tomado pelo tédio, sem expressão e ação para intervir na realidade
buscando novas formas de existência. Para o autor, a necessidade essencialmente humana é a
necessidade de sentido e esta é negada pelo sistema dominante; nesta situação, a principal
vítima tem sido a juventude.
O trabalho de tradução das sociologias das ausências e das emergências realiza
procedimentos para desenvolver uma nova compreensão, análise e avaliação das realidades
humanas nas dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais, constituindo uma zona de
contato entre os pontos de confrontos “seja dos saberes ordinário, epistemológico ou
científico” (SANTOS, 2002, p. 44) onde se confrontam as desigualdades sociais e as
diferenças culturais. A tradução deve se concentrar sobre os saberes, as práticas e seus atores
e consiste em uma razão que pode facilmente ser compreendida e voltada para as relações
recíprocas. Constitui uma base favorável à emancipação dos grupos sociais em uma realidade
de injustiça e denuncia a rejeição às experiências alternativas.
Esse estudo de Santos (2002, p. 45) revela o tipo de transformação social que
pode ser construído, o qual exige que “as constelações de sentidos criados pelo trabalho de
tradução se transforme em práticas transformadoras”. A partir destas contribuições entendese que as buscas e construções do grupo de jovens da Fundação Casa Grande está para além
da razão normativa, instrumental e economicista, caracteres do modelo de racionalidade
dominante. Na ONG, observou-se uma prática educativa manifestada por situações de ensino
e aprendizagem bastante diferenciada, onde foi possível identificar um processo coletivo de
cooperação que se entende como formação de grupo de aprendizagem. Este processo pode
estar contribuindo tanto para o desenvolvimento dos jovens na compreensão de si mesmos e
da realidade onde estão inseridos, quanto para a expansão de suas experiências para outras
regiões e culturas. Através do diálogo cultural por meio da arte e da comunicação como, por
exemplo: programas de radiofônico, shows musicais, oficinas de comunicação radiofônica,
edição de vídeos e sessão de cinemas temáticos e exposição fotográfica, os jovens da Casa
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Grande atuam com outros jovens na comunidade local e em outras localidades como em
viagens realizadas à Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Canadá.
As vivências dos jovens no grupo de aprendizagem como construção de saberes e
suas atividades de expansão das experiências podem ter relação direta com a descoberta de
seus potenciais pessoais ligados à arte, à comunicação, à descoberta dos potenciais territoriais
ligados à história do lugar e aos saberes e valores culturais. Parece que, na relação com outros
saberes, os aspectos culturais são bastante valorizados e as diferenças não são negadas, mas
legitimadas, havendo trocas e enriquecimento em encontros de reciprocidade. Essa
experiência deve possibilitar aos jovens a oportunidade de se verem como sujeitos
legitimados em sua identidade, tornando mais clara à compreensão de si mesmos como jovens
sertanejos que pertencem a um território que tem sua história e cultura. Neste sentido, dizem
que não estão no último lugar do mundo por morar no interior do Nordeste, mas que para eles
o centro do mundo é onde estão; que podem morar em Nova Olinda e ser cidadão do mundo.
Na observação dos traços da imagem que os jovens têm de si e de sua região,
percebeu-se que eles não se colocam como vítimas nem da seca nem da política, não
direcionam seus discursos para estas realidades; esse comportamento pode indicar a
emergência de um novo tipo de sujeitos sociais, com novas formas de se expressar; apresenta
autoestima elevada quando dizem que vivendo em Nova Olinda no Semiárido Caririense se
sentem cidadãos do mundo, porque podem dialogar com pessoas com culturas diferentes; se
entendem como jovens nordestinos com identidade cultural, potencial próprio e capacidade de
desenvolver entre outras as habilidades para a música, para a comunicação e para o trabalho
com imagem que faz deles pessoas empoderadas e conciliadas com sua história e com o lugar
onde vivem. Entendem sua região como um lugar comum e inserido no mundo. Comum
porque existem pobrezas, desafios e potenciais como em outros lugares e também como as
outras regiões tem diferenças geográficas que lhe são peculiares. Inseridos no mundo porque
não se sentem à margem, mas dizem que o centro do mundo é onde eles vivem, talvez falem
isso por terem a experiência de intercâmbio com pessoas de comunidades alternativas de
outros lugares e de outras culturas.
Diante destas colocações, pode-se pensar que o mais dignificante no processo de
desenvolvimento humano seja a descoberta de si e do meio onde vive, descoberta que
certamente faz parte do processo de tornar-se pessoa em sua condição de mulheres e homens
como seres históricos e autores de seu próprio processo de desenvolvimento. Ao procurar os
significados que os jovens sertanejos atribuem às suas vidas no Semiárido, observa-se que
eles partem de suas raízes históricas e estabelece um sentido de pertença afetiva e efetiva com
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o lugar de suas origens. Nota-se certa consciência de si, uma relação com os conhecimentos e
com o mundo que se dão de forma simultânea, arrisca-se a falar de consciência de si em
interação com o mundo. As palavras que são utilizadas pelos jovens exprimem o que Freire
(2011) chamou de vocação ontológica do homem para ser mais.
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4 O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL NA PERSPECTIVA DOS
JOVENS DA CASA GRANDE NO SERTÃO SEMIÁRIDO

“Gandhi visava outro objetivo: restabelecer a
confiança dos aldeãos em si mesmo, restituirlhes a dignidade, inculcar o gosto pela ação
cívica, cotidiana, modesta, mas eficaz, ensinarlhes a se servirem dos meios à mão”.
(Ignacy Sachs)

O caminho para significar a vida no Sertão Semiárido como possibilidade de
novas formas de existência encontra orientação no Desenvolvimento Regional Sustentável e
indica um norte de possibilidades para a construção de uma imagem fortalecida pela
autoconfiança, pela autoestima, pelo resgate dos saberes e valores do território, pela
construção de conhecimentos alternativos e vínculos de solidariedade e compromisso das
pessoas entre si e com o meio ambiente. Esse caminho exige o compartilhar das experiências
e práticas não conhecidas e o estímulo da capacidade de dialogar com o diferente
reconhecendo o direito legitimo de sua existência. É o caminho de uma nova racionalidade
que aproxime as pessoas entre si, possibilitando a construção de sentidos e saberes para viver
juntas construindo a felicidade coletiva, processo que compreende o desenvolvimento humano
como uma necessidade de existência e transformação da dominação e da dependência em
emancipação e autossustentabilidade.
A proposta do Desenvolvimento Regional Sustentável reflete sobre os impactos
do crescimento científico e tecnológico e sua ligação com a degradação ambiental, pobreza e
exclusão social. É uma proposta que sugere o resgate de saberes e valores, descobertas de
potenciais locais, comunicação e difusão das culturas raízes, cuidado do meio ambiente
natural e construção da solidariedade por um estilo de vida compartilhada e responsável. Em
relação à Região do Semiárido, o Desenvolvimento Regional Sustentável questiona as
influências da globalização e do mercado de consumo e inspira uma reflexão sobre o
fortalecimento da identidade das populações do território e a superação dos anos de descaso e
manipulação política que tem colocado os jovens em um estado de negação de suas origens e
migração para outras regiões. (CHACON, 2007).
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A dimensão humana do Desenvolvimento Regional Sustentável constitui o
enfoque de interesse desta pesquisa, centrada na juventude do Semiárido Caririense com seus
potenciais e desafios próprios do contexto social e político local. Com este propósito, buscase compreender o conceito de desenvolvimento sustentável e sua relação com a dimensão
humana jovem, a partir de obras e autores que refletem sobre a questão básica para a
compreensão do Desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento humano. Esta razão
abarca o universo humano nos diversos aspectos econômico, social, científico, tecnológico,
ambiental e cultural. Optar pela dimensão humana do desenvolvimento sustentável é
considerar todos esses aspectos como indispensáveis à construção de comunidades humanas
mais éticas e dignas, comprometidas e significativas. A viabilidade desta proposta se encontra
na educação como atividade humana exercida nos espaços sociais de convivência cotidiana, e
não só como tarefa restrita ao ambiente escolar. Segundo o documento “Década das Nações
Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, a educação é a condição
indispensável para a concretização do desenvolvimento sustentável e o ser humano é o
elemento central como sujeito de direitos e responsabilidades nas relações e papéis sociais,
institucionais, regionais e nacionais. (UNESCO, 2005; SACHS, 2009).
Nesta perspectiva, a educação é a ferramenta essencial para o processo de
desenvolvimento sustentável, ela representa as orientações sobre as relações das pessoas entre
si e com o meio ambiente, o respeito às diversidades culturais e a valorização dos saberes
criativos locais, estas variáveis podem se constituir em formas de construção do
desenvolvimento humano e redução da pobreza. Os contextos educativos não formais podem
oferecer importantes contribuições para uma aprendizagem de ação estimuladora dos valores,
das aspirações, dos potenciais e criatividade da juventude, viabilizando a construção cultural
para uma nova forma de convivência social e de interação com o meio ambiente. O trabalho
com a compreensão da dimensão humana na perspectiva relacional, da interdependência, da
solidariedade cooperam para um desenvolvimento humano capaz de promover formas
alternativas de sustentabilidade, bem como a capacidade de relacionar-se com os demais seres
humanos, reconhecendo neles sua semelhança, contribuindo assim para o desenvolvimento
regional local.
Ao discutir a perspectiva do Desenvolvimento Regional Sustentável a partir das
contribuições da juventude da Fundação Casa Grande, ressalta-se a própria Instituição Casa
Grande com sua ação educativa e de resgate dos valores da cultura local como protagonista do
desenvolvimento sustentável na região pesquisada no Semiárido Caririense. É conveniente
compreender a diferença entre desenvolvimento e crescimento, questões que revelam o
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paradoxo entre a evolução científica, tecnológica e o aumento da pobreza em níveis extremos
e processo de degradação do meio ambiente natural como resultado de um modelo econômico
e global que age pela lógica da superioridade em relação à natureza e por uma prática de
exploração, produção e capitalização. Desta concepção, resulta o desrespeito com a vida, a
violência, a exploração e a exclusão das pessoas em situação desfavorável socialmente.
[...] o crescimento ocorre em termos eminentemente econômico, detectado pelo
aumento da quantidade produzida em certo período de tempo, em um dado espaço
territorial; enquanto o desenvolvimento se manifesta pela distribuição equitativa dos
resultados do crescimento para a população (FURTADO, 1994 apud CHACON,
2007, p. 107).

Diante do caos manifestado pelas transformações na natureza e na sociedade com
os riscos evidentes à humanidade, surgem reflexões, inquietações e investigações por parte da
comunidade científica, chefes de Estados e ambientalistas que deu origem a proposta do
Desenvolvimento Sustentável. Tal proposta representa a possibilidade de construção de um
novo modelo de desenvolvimento que priorize o ser humano como protagonista deste
processo e a natureza como centro da vida de peculiar atenção. Neste sentido, a destruição da
natureza está ligada às ameaças a existência da humanidade. É necessário empenho pelas
formas alternativas de manutenção de vida humana e defesa da natureza; legitimação das
diferenças e o fortalecimento das identidades culturais como bases fundamentais ao processo
de Desenvolvimento Regional Sustentável.
Discutir a questão do Desenvolvimento Regional Sustentável no Semiárido exige
o norte de uma educação que promova o desenvolvimento humano de forma a garantir o bem
estar da população em harmonia com a natureza e com os outros seres humanos. Nesta
perspectiva, os jovens conduziram a discussão em torno da Chapada do Araripe como meio
ambiente natural e da Fundação Casa Grande como instituição de educação e promoção da
cidadania. Para eles, a Chapada do Araripe é mais que uma reserva florestal, é lugar de vida
no meio do Sertão onde há riquezas naturais, a floresta, os sítios arqueológicos e uma grande
riqueza cultura, que para eles são as bases para a promoção do desenvolvimento da região.
Esta discussão faz refletir que, para além da questão do desenvolvimento, é necessário
promover a sustentabilidade das bases dos meios de desenvolvimento. A lógica do
crescimento econômico da sociedade industrial é consumista e, por consequência, destruidora
da natureza e exploradora do ser humano. Para se pensar em desenvolvimento sustentável a
nível regional, é necessária a adoção de novas concepções em relação ao conceito de
desenvolvimento.

70

4.1 Desenvolvimento humano base para o Desenvolvimento Regional Sustentável

Para discutir

esta temática,

é necessário compreender

que o

termo

“desenvolvimento sustentável” é entendido como a capacidade de um sistema existir
permanentemente sem exaurir os recursos materiais e energéticos necessários à sua existência
e funcionamento. Aplicando esta compreensão ao planeta Terra, trata-se da capacidade que
ele precisa para se regenerar e continuar funcionando como sistema vivo. Neste sentido, o
desenvolvimento sustentável é a proposta de um acordo inteligente que busca a adesão de
todos para um novo relacionamento com a natureza de forma que se possa manter e promover
o desenvolvimento humano de maneira justa e equitativa na distribuição dos recursos com as
populações presentes e solidárias com as gerações futuras, de forma equilibrada, respeitando o
tempo que a terra precisa para se recompor. (UNESCO, 2005).
A civilização e a natureza compõem um processo conhecido como
desenvolvimento. Este tem como mola-mestra a economia, que tem como estímulo a geração
de capital, através da satisfação das necessidades também geradas por este processo, de cunho
material. Esta é a lógica da corrente central do pensamento econômico, onde a terra e a
natureza são apenas meios de produção somados ao capital e ao trabalho. A interferência da
sociedade moderna e tecnológica na natureza modificou o meio ambiente natural e o próprio
homem, que é um ser natural que se transforma através de suas relações com o meio ambiente
e com os outros seres humanos. Assim, suas necessidades são também modificadas a partir
das orientações impostas pelo próprio homem como modelo de vida. Isto se compõe de um
quadro normativo seguido pela sociedade:
O consumo como ideal de comportamento. A riqueza das nações e indivíduos como
norte social. A competição como regra de coexistência. O imediatismo como
horizonte de vida de pessoas, grupos classes e sociedades. O egoísmo como ética
privada. A ética do aqui e agora [...]. (BURSZTYN; MENDES, 1993, p. 20).

Os homens e as mulheres como seres históricos têm a responsabilidade pela forma
como é tratada a natureza. Hoje, o meio ambiente natural é tratado como almoxarifado, onde
tanto a sociedade civilizada se reabastece em suas necessidades, como também deposita lixo e
esgoto para onde são jogados os dejetos da sociedade de consumo e os refugos das indústrias.
Esses procedimentos com a natureza provocou um nível de agravamento inconciliável com a
capacidade da terra em se refazer. Este processo é descrito por Bursztyn e Mendes (1993)
como ações de uma sociedade, que tem como princípio regente o equívoco de nortear a vida
por um modelo pautado na busca de um progresso que favorecem alguns, enquanto a maior
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parte da humanidade e a natureza são tratadas como objeto de exploração, em uma corrida
desmesurada pela concentração de riquezas e pela segurança dessas riquezas, o que gera a
corrida armamentista que tem resultado em guerras, destruição da natureza e declínio da
humanidade.
Esta realidade incita reflexões sobre os rumos da humanidade diante dos desafios
da modernidade impulsionada pela globalização, o que indica como caminho de solução uma
educação genuinamente coerente e responsável, libertada das propostas de adestramentos e
modelos de treinamento que produz seres condicionados aos padrões econômicos e sociais
que aí está, mas que desenvolva um novo modelo de vida norteado pela ética do cuidado e da
responsabilidade fundada na razão e na sensibilidade para o compromisso com a vida, pela
preservação da natureza, pela não violência e pela justiça social.
O caos nos sistemas sociais e na natureza é um problema de ordem da condição
humana e significado de sua existência. O desenvolvimento sustentável depende do
desenvolvimento humano e a preservação ambiental depende de um novo paradigma sobre
produção, consumo e atribuição de sentido à vida. Nesta perspectiva, o ser humano ocupa o
centro da questão, o que implica em direitos e responsabilidades compartilhados em relação à
grande comunidade de vida que é a natureza, onde o ser humano ocupa um lugar como parte
dela e que se torna ameaçada à medida que é destruída. O segundo tópico da Carta da Terra
sobre “Integridade Ecológica”, em seu sétimo princípio, defende a proposta de se “adotar
padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da
Terra, os direitos humanos e o bem estar comunitário”; abre um precedente para se entender o
Desenvolvimento Regional Sustentável como proposta que tem por base os conhecimentos
dos potenciais e competências da região, compreendendo que o desenvolvimento pode ser
construído no local em vez de absorver iniciativas de fora; valorizar os saberes e a cultura
local; e reconhecer que as riquezas naturais são condições para o desenvolvimento, a
permanência e o bem estar da comunidade humana regional. (ONU, 2003).
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Figura 04 - Jovens da Fundação Casa Grande em estudo de comunicação.

.
Fonte: Fotografias de registro de pesquisa de campo realizadas em dezembro de 2011.

O Desenvolvimento Regional Sustentável demanda uma educação para superação
da visão utilitarista e para estimular o desenvolvimento de relações mais humanizadas e em
harmonia com a natureza. A crise civilizatória vivenciada na economia revela o cerne do
problema em questão, deflagrado pela concepção antropocêntrica, que considera o homem
como detentor do poder de decisão sobre os outros seres humanos e sobre a natureza,
impondo regras pautadas em interesses econômicos de exploração da natureza e do próprio
homem e concentração do capital nas mãos de alguns, enquanto a grande comunidade de vida,
a terra, a natureza e parte da humanidade sofrem as consequências deste modelo econômico.
A saída está na mudança do paradigma dominante e utilitarista, na luta por uma nova forma
de se habitar a terra e de se relacionar consigo mesmo, com os outros seres humanos e com a
natureza. Nesta direção, a Carta da Terra é uma bússola que pode orientar a comunidade
humana a seguir na direção de uma sociedade justa, pacífica e sustentável como modelo de
vida que deve ser adotado em todos os âmbitos sociais, como dever ético de pensar nas
gerações futuras e possibilitar-lhes o justo direito de habitar em uma terra preservada, lugar
favorável à vida.
Para Bursztyn e Mendes (1993), a racionalidade ecológica pensa a satisfação das
necessidades materiais de forma a consumir o mínimo de recursos naturais com o menor
investimento de capital, enquanto que a racionalidade econômica busca o rendimento
econômico máximo, que consiste em uma produção elevada que exige vender e gerar lucros
altos. Para isso, é preciso aumentar o consumo pela criação de necessidades que permitem o
crescimento do capital apenas para alguns. Portanto, um modelo consumidor que faz uso dos
recursos naturais um objeto de fonte inesgotável, tem gerado como resultado as ameaças à
vida do planeta, a vulnerabilidade humana e grandes desigualdades sociais. Um crescimento
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econômico que causa a destruição da natureza, a redução das fontes de vida na terra e submete
parte da humanidade a condições subumanas, requer reflexões e decisões pensadas a partir de
uma nova razão que priorize o desenvolvimento humano fundamentado na educação para a
sustentabilidade da vida no planeta e que tenha como princípio o desenvolvimento da
consciência sobre os direitos humanos e as responsabilidades para com o meio ambiente
natural e para com as comunidades submetidas às violentas desigualdades sociais. Neste
sentido, Sachs (2009, p. 232), afirma:
[...] nada de parar o crescimento enquanto houver pobres e desigualdades sociais
gritantes; mas é imperativo que esse crescimento mude no que se refere a suas
modalidades e, sobretudo, à divisão de seus frutos. Precisamos de outro crescimento
para um outro desenvolvimento.

Além do cumprimento da responsabilidade com a integridade ecológica através de
acordos internacionais para a redução da emissão de gases de efeito estufa, é necessária uma
educação que estimule mudanças de atitudes e novos comportamentos que atribuam
responsabilidade e respeito com a vida, com as culturas raízes e com os saberes emergentes.
No Brasil, como em outros lugares, há um grande fluxo migratório do campo para a cidade,
em busca das atrações da modernidade e da vida urbanizada, que se mostra artificial e mais
próxima do mercado gerador de necessidades e estimulador do consumo que atrai as pessoas
desenraizando-as de seus territórios, de suas culturas e valores. Desta forma, perde-se a noção
da importância do meio ambiente natural para a vida, já que o ser humano desvinculado da
natureza está destinado ao caos, à degradação do seu próprio ser. Para Shiva (apud
SAUTCHUK, 2012, p. 142), “o meio ambiente não é algo separado da gente. Meio ambiente
e ecologia é à base da vida”. É a concepção do ser humano como parte integrante da natureza,
não como elemento superior que se acha no direito de decidir sobre a vida segundo seus
próprios interesses. Mediante a situação em que se encontra a humanidade, a saída é a
consciência ecológica como um caminho de volta à integração do ser humano ao convívio
harmonioso com a natureza, desde o ambiente que o cerca até as concepções de manutenção
da vida no sentido mais amplo e de continuidade da espécie humana.
Este caminho, na visão de Shiva (apud SAUTCHUK, 2012), é a volta do ser
humano da cidade para o campo, de sua integração à terra, às suas origens culturais, na
produção de alimentos para sua subsistência, no cultivo da cultura local e cuidado da terra e
da natureza. Uma proposta simples para os problemas complexos dos grandes aglomerados
urbanos, do desemprego, da proliferação de doenças, violências, necessidades consumistas e
degradação da vida e da natureza. Separar o homem de suas origens naturais e reduzir sua
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vida a um meio modificado pelo estilo artificial de pouco contato com o natural, é submetê-lo
a desintegração dos valores que podem mantê-lo íntegro a sua identidade humana de
apreciação e conservação daquilo que Rogers (1997) chamou de uma vida interior autônoma,
consciente de si mesmo e livre do controle de outras pessoas e artifícios ambientes. A criação
das necessidades de apropriação e exploração dos recursos naturais para fins comerciais
liberais são causadores dos desmandos insustentáveis por que passam a humanidade. É
necessária a reorientação do ser humano para suas origens, quer no campo ou na cidade,
tornando o meio ambiente onde ele vive mais favorável à vida. Esta é uma tarefa educativa
que deve ser empenho de todos como forma de construção coletiva do caminho do ser
plenamente humano.
Na perspectiva da construção de uma existência significativa para o ser humano
do Sertão Semiárido a partir da proposta do Desenvolvimento Regional Sustentável, a
educação é uma ferramenta indispensável, podendo ser refletida a partir das concepções
defendidas pelo INSA (2011), cuja proposta exige um programa de educação que desenvolva
a aprendizagem para a vida no semiárido, para se aprender a viver e conviver com seus
determinantes geográficos, conhecer seus desafios, potenciais e valores; e a construção de
uma cultura para se gostar do semiárido e assumir a semiaridez como identidade cultural. A
educação se torna mais eficaz quando considera e envolve a realidade local como ponto de
partida para integração do homem ao seu meio social e natural para entendê-los como
dimensões importantes ao seu processo de desenvolvimento.
A educação transformadora parte do local para o global, para que o sujeito se
reconheça e entenda sua realidade com os desafios e potenciais que tem e amplie sua visão,
tornando-se capaz de compreender as complexidades que abarcam o universo humano. Assim,
fazer-se sujeito é inserir-se no mundo com melhor percepção do contexto global e olhar
crítico sobre a realidade em que vive. Freire (2011), com a concepção de educação
libertadora, diz que educar é um ato de politização e emancipação para superação da
dominação e da exclusão social, bem como para o desenvolvimento das capacidades éticas de
pensar sobre si mesmo e sobre o próprio processo no contexto social, proposta essa que se
traduz em uma educação não “bancária”, não formal, realizada em espaços alternativos na
perspectiva ecológica enquanto lógica da terra como casa comum aos seres viventes e como
forma de situar o homem nos acontecimentos relacionados aos contextos econômicos, social
político e cultural que se vinculam ao cotidiano da vida. A educação que Freire tanto
defendeu estimula o espírito de curiosidade e investigação, e da mesma forma a solidariedade,
o cuidado e a amorosidade.
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Neste sentido, é necessário se difundir ideais e propostas de “harmonização entre
o homem e a natureza”. Para isso, a teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento,
desenvolvida por Zaoual (2006), tem uma contribuição importante para o conhecimento de
novas epistemologias que trate da necessária transformação do ser humano de indivíduo da
modernidade globalizada para sujeitos posicionados nos territórios de suas origens, enraizados
em seus valores culturais e comprometido com a vida em seus aspectos ambientais e gerais.
Para isso, é necessário um empenho educativo para o desenvolvimento do novo humanismo,
pessoas mais conscientes de suas existências e com capacidade para viver e defender a terra
com respeito ao direito de compartilhar os bens comuns a todos como alimentos, água,
habitação, saúde e educação. Isto implica no exercício da justiça social e ecológica, onde as
pessoas possam viver livres da imposição do mercado de consumo, satisfazendo suas
necessidades e respeitando a natureza e os seus semelhantes. A integração entre homem e
natureza é necessária ao processo de desenvolvimento humano, uma proposta de primordial
importância na questão do Desenvolvimento Regional Sustentável.
Zaoual (2006) apresenta a teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento como
uma construção que tem origem na ação coletiva para ordenação do caos social, ou como
forma de organizar e manter a vida diante de contextos perturbados. Como espaços coletivos e
históricos, os Sítios situam o ser humano em contexto de acolhimento, solidariedade e
compromisso, vínculos capazes de superar os percalços da dominação e da violência
exercidos pelo sistema econômico neoliberal sobre o homem e o meio ambiente natural. A
vida no Sítio se constitui de valores culturais que une e fortalece os habitantes locais,
conduzindo-os a auto-organização a partir dos saberes locais, do desenvolvimento de suas
próprias formas de organização econômica e das relações sociais para a manutenção da vida.
“O Sítio de Pertencimento resulta de um sistema de crenças e práticas herdadas da trajetória
do grupo humano considerado. Assim, o Sítio é um território imaginário no qual se encaixa o
saber da organização em questão”. (ZAOUAL, 2006, p. 213).

4.2 A Chapada do Araripe: lugar de pertencimento

Sobre os potenciais de sustentabilidade da Região do Semiárido, os jovens
assinalaram o próprio povo do lugar com sua criatividade e a cultura popular passada de
geração para geração como as danças, as músicas, os costumes e tradições. A tradição oral
não se perdeu mantendo-se viva no ofício das rezadeiras, no trabalho artesanal a fim de prover
o sustento da família, através da fabricação manufaturada de caçuás, balaios e outros
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artefatos. A Floresta Nacional do Araripe oferece produtos diversificados, desde pedras
ornamentais até plantas medicinais.
Figura 05 – Chapada do Araripe

Fonte: http://br.viarural.com/mapa/ceara/imagens/chapada-do-araripe/chapada-do-araripe-01.jpg

A Chapada do Araripe, com sua biodiversidade, sua gente e sua cultura raiz rica
em sítios arqueológicos, artes e expressões culturais, não pode se constituir em produtos de
consumo, mas em patrimônio histórico, fonte de vida e identidade para o povo da região. A
perspectiva dos jovens da Casa Grande classifica a Chapada do Araripe como espaço
favorável ao desenvolvimento da região e, por esta razão, consideram como pilares de
sustentabilidade a crença de que o desenvolvimento deve ser construído no local e pela
própria comunidade; uma educação para a consciência sobre a importância do patrimônio
histórico e do meio ambiente para a vida das pessoas da região; adoção de um modelo de
desenvolvimento fundamentado na justiça social, na gestão familiar e na interação da
juventude no processo de desenvolvimento local. Concebe-se o Desenvolvimento Regional
Sustentável como proposta que consiste na habitação permanente das pessoas em sua região
onde elas possam viver com dignidade e se desenvolver humanamente.
A distribuição da população no território brasileiro revela a desigualdade
econômica e o problema da falta de justiça social, que provoca o esvaziamento de algumas
regiões e a superpopulação de outras, gerando um desequilíbrio social nas condições de vida
das populações pobres, porque as concentrações em torno dos grandes centros urbanos não
garantem as condições básicas de sustentabilidade e desenvolvimento humano. Tem-se uma
realidade em nível de população brasileira bem marcada pelos contrates litoral x interior do
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Nordeste, pressionado pelo também contraste entre o Norte e o Sul do país, que ressaltam
diferenças regionais desfavoráveis ao Norte e Nordeste em relação às condições de vida e
desenvolvimento. (PNDR, 2011)
Para os jovens, as pessoas são a energia de um lugar; assim, cada pessoa que
migra para outra região, segundo eles, é uma luz que se apaga para a comunidade local. Com
o propósito de favorecer a permanência da população do Semiárido em sua região de origem,
o INSA defende a ideia de se desenvolver políticas públicas que promova uma educação para
a convivência no Semiárido, com suas questões climáticas e desafios de forma criativa e
produtiva, uma educação que desenvolva a autoestima dos habitantes da região e considere a
cultura e os saberes regionais como recursos para a sustentabilidade local. A proposta da
educação

para

o

desenvolvimento

sustentável

demanda

uma

formação

para

o

desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade para o enfrentamento dos desafios
locais em vista da permanência e do bem estar das populações em suas regiões de origem.
Nesta perspectiva, é necessário possibilitar uma prática educativa integrada ao cotidiano tanto
dos educandos quanto dos educadores, favorecendo o conhecimento local e a integração nele
de forma relevante, sem negligenciar os conhecimentos científicos e globais, de sociedade,
meio ambiente e economia, com a devida atenção às questões de conceitos e linguagem. O
papel da educação deve abranger a preservação ambiental, as questões socioculturais,
problemas de desigualdades econômicas, justiça social, democracia e qualidade de vida.
(UNESCO, 2005).
Observou-se no grupo da Casa Grande um movimento revelador das
potencialidades da sociedade civil, gerando possibilidades e alternativas de desenvolvimento
através de um trabalho educativo com o compromisso de proporcionar aos jovens a
apropriação de conhecimentos, direito de participação e a formação de responsabilidades
orientadas para novas relações e para o estabelecimento de compromissos comuns,
oportunidades de novas experiências e integração social. Nesta direção, o aprendizado e o
fazer dos jovens são dinâmicas que podem ser entendidas como uma forma de educação para
existir no Semiárido. Segundo Freire (2011, p.108), “a existência, porque humana, não pode
ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras
verdadeiras e trabalho com que os homens transformam o mundo”. Assim, é no aprendizado
do ser, do fazer e do conviver, desenvolvendo vínculos afetivos, fazendo artes e divulgando
cultura local que a comunidade jovem encontra significados para viver no Semiárido e,
sobretudo se realizar como ser humano.
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A dinâmica educativa observada na comunidade da Fundação Casa Grande
demonstra um sentimento de pertença vivenciado pelos jovens em relação a sua região de
origem, a Chapada do Araripe, lugar onde se encontra as raízes do homem Cariri com sua
cultura e sua história, afeto que se manifesta pelo lugar, pela cultura, pelas pessoas que
representam a cultura, pelos arquétipos da cultura como a imagem do Índio Kariuzinho, pela
Instituição que participam e pelo grupo de convivência e aprendizagem. Para estes sujeitos, a
cultura, os saberes e valores de sua Região são riquezas que possibilitam a vida no lugar. Este
sentimento encontra fundamentos na teoria dos sítios simbólicos de pertencimento,
desenvolvida por Hassan Zaoual, como uma forma de construir alternativas para se superar o
modelo social e econômico dominante. Trata-se uma proposta alternativa de se construir
conhecimentos e organizações a partir das possibilidades locais e do ser humano com seus
potenciais próprios, especialmente se este se encontra enraizado em seu território de origem
(ZAOUAL, 2006).
Em uma roda de conversa com os jovens sobre seus sentimentos pela região onde
vivem no Semiárido Caririense e pelo lugar de seus aprendizados na Fundação Casa Grande,
lugar onde eles chamam de escola de vida, percebeu-se em abertas e significativas palavras a
confiança e o pertencimento com que os jovens se expressam sobre a dinâmica da vida na
Região. Para Zaoual (2006), o homem é um ser territorial e como tal necessita fixar sua vida
em um espaço definido; este lugar ocupado pelo ser humano pode se tornar favorável ao seu
desenvolvimento à medida que ele vai atribuindo significados a ele e à sua existência.
Percebe-se que, na experiência dos jovens, o sentido de pertencimento à Fundação Casa
Grande e à Região é desenvolvido pelo sentimento de afeto pelas pessoas com quem
convivem em seu cotidiano de aprendizagem, com as pessoas que os cercam como portadoras
de uma cultura que eles reconhecem como valor e pelas características geográficas.
Os sentimentos que nutrem pela Região e pela Instituição incorporam neles
imagens muito simpáticas: de um lado, a Chapada do Araripe como floresta, comunidade e
lugar de vida, e de outro, a Fundação Casa Grande como “casa” lugar de acolhimento,
convivência, compartilhamento e companheirismo. A aprendizagem destes jovens se
desenvolve impulsionada pelo afeto que os vincula ao lugar, atribuindo-lhes significados que
justificam suas buscas, situando-os de forma autoconfiante diante do mundo como pessoas
que reconhecem suas distinções em relação aos demais, seus valores e competências para agir
independentes de condicionamentos e controles de outros.
Eu amo esse lugar, o lugar que eu vivo. Aqui conheci meus primeiros amigos, tirei
meus primeiros aprendizados de vida. A Casa Grande é um lugar de
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companheirismo, vejo mais os meninos do que minha família. Amo o Cariri, pois
sou um Cariri, pelas pessoas, pela cultura, por mais que venha a modernidade as
pessoas mantêm as tradições, pelo verde exuberante que nos cerca (informação
verbal)24.

A palavra sentimento é entendida como competência para sentir, pode expressar
sensibilidade, afeto e interação com as pessoas e com o meio onde se vive. É o oposto da
indiferença, do isolamento e do individualismo, tornando-se expressão viva de entusiasmo e
emoção nas experiências vividas. A palavra “sentimento” deriva do termo “sentir”, que é
percebido pelos órgãos dos sentidos, levando a pessoa a experimentar no corpo e na mente as
sensações do mundo, do espaço vivido; conhecer as sensações de uma realidade concreta
possibilita a consciência de uma impressão íntima enquanto estado espiritual da condição
física, favorecendo formas estratégicas de encarar a convivência com uma determinada
realidade. A perspectiva do desenvolvimento humano em uma concepção ecológica engloba a
discussão sobre os sentimentos como capacidade de sentir e possibilidade de impulsionar
transformações.
O sentido do sítio simbólico de pertencimento sustenta e indica uma direção, um
norte para a vida que, neste caso, é representado pela Fundação Casa Grande e seu entorno na
Chapada do Araripe, espaço norteador da vida da juventude aí situada. O que pode passar
despercebido para muitos, ou não representar nenhum encantamento, para esses jovens têm
beleza, significado que se constitui num código social e sede de desenvolvimento
fundamentado em saberes locais, vínculos afetivos e construção de conhecimento que lhes
dão projetos de vida, identidade e confiança para viver e enfrentar os desafios que aí residem.
Maturana (1998) indaga sobre quem é o ser humano e questiona a afirmação de
que o ser humano se distingue dos outros animais pela sua capacidade racional. A razão tão
exaltada como qualidade restrita ao homem, para ele se constitui em limites restritivos de
capacidades humanas, como a emoção, que é definida como a reação biológica manifesta na
dinâmica corporal impulsionadora das ações que move o ser humano em direção de seus
objetivos e sonhos constituintes de seus projetos de vida. Assim, as emoções se manifestam
no cotidiano da vida como impulsionadora dos atos que tecem o movimento da vida. Esta
experiência é vivenciada por todo ser humano, mas é tragicamente negada pelo paradigma
que convencionou o comportamento humano como apenas lógico e racional, ignorando as
múltiplas dimensões humanas, como a emocional, cognitiva, afetiva, espiritual e criativa,
dimensões que dão identidade e possibilidade de desenvolvimento do ser humano. É a
24

Informação fornecida por Francisco Iêdo Lopes da Silva, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em dezembro de 2012.
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emoção que faz agir, que faz sentir. “[...] sustento que não há ação humana sem uma emoção
que a estabeleça como tal e a torne possível como ato”. (MATURANA, 1998, p.17).
Para promover as mudanças necessárias na sociedade e no planeta, para aderir-se
à proposta da vida sustentável, é necessário mudar as concepções sobre as constituições
humanas,

considerando

suas

múltiplas

dimensões

como

potencial

favorável

ao

desenvolvimento do ser humano e como protagonista do desenvolvimento sustentável. Assim,
para ser solidário, é preciso sentir as necessidades do outro; para desenvolver o sentido de
pertença e compromisso com o território onde se vive, é preciso desenvolver vínculos afetivos
com o lugar, com a cultura e com as pessoas. Nesta concepção, o Desenvolvimento Regional
Sustentável é resultado do processo de desenvolvimento humano integrador das múltiplas
dimensões biológica, cognitivas, emocional, afetiva, criativa e espiritual. Ao se pretender a
construção de um novo paradigma que possibilite a sustentabilidade da vida no planeta, terá
que se reconhecer que a razão é uma das dimensões humanas a ser integrada no universo de
outras dimensões, pois o ser humano se constitui da trama de suas dimensões. A razão não
deve se impor como “antolhos” que limite a visão do homem sobre seus próprios potenciais e
possibilidades de se desenvolver e realizar-se como ser íntegro.
O que somos? O que é o ser humano? Habitualmente pensamos no ser humano,
como um ser racional, e frequentemente declaramos em nosso discurso que o que
distingue o ser humano dos outros animais é ser racional. [...] essas afirmações feitas
com assim, com tanta liberdade, constituem, realmente, antolhos como os que os
cavalos usam para não se assustarem no trânsito[...] (MATURANA, 1998, p.14).

Na visão de Dantas E. (1992), a psicologia genética de Wallon propõe um diálogo
entre as dimensões humanas, na perspectiva de uma formação para a inteireza da pessoa,
questão fundamental ao processo de desenvolvimento humano. Defende que o ser humano é
resultado da integração entre afetividade e cognição, para isso estudou a emoção em sua
origem genética e mostrou que ela ocupa um lugar central na construção da pessoa e do seu
conhecimento. Neste sentido, a educação passa a ter importância fundamental como
instrumento de integração das dimensões humanas, evitando uma postura de divergência ou
dualidade, considerando que cada dimensão é indispensável para o desenvolvimento do ser.
Para isso, deve desempenhar o papel de favorecer ao indivíduo a integração em suas
dimensões, de forma a tornarem-se pessoas mais completas, com capacidade de pensar de
forma mais ampliada porque, no entendimento integrado, o ato de pensar não é o mesmo que
raciocinar, não é atividade exclusiva da dimensão intelectual, mas um processo bem mais
complexo que envolve a capacidade de sentir e de se emocionar, que pode contribuir com o
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comprometimento das pessoas com o meio social onde vivem e de se tornarem responsáveis
pela construção de um outro mundo possível.
Refletir na integração das dimensões humana é tratar sobre um novo paradigma de
entendimento do ser humano, o que acarreta profundas mudanças e uma busca justificável, já
que o paradigma dominante não é suficiente às necessidades do desenvolvimento humano na
perspectiva da sustentabilidade da vida no planeta. Assim, torna-se necessário investir na
construção desse novo entendimento, assumindo o desafio de encará-lo com equilíbrio, pois a
integração das múltiplas dimensões muda a percepção que se tem do mundo e do ser humano.
Dispor de uma única forma de entendimento e expressão da pessoa é estar destinado à
exclusão social; por outro lado, admite-se que o ser humano é constituído de múltiplas
dimensões racional, emocional, intelectual, criativa e espiritual como formas de expressão de
si. É abrir possibilidades, alargar os espaços do mundo para todos; assim, nenhuma dimensão
anula a outra, mas constitui o ser humano mais próximo de sua completude. Este processo
requer novos métodos educativos e novas estratégias para lidar com os desafios que isso pode
acarretar.
Vygotsky (apud OLIVEIRA, 1992) ajuda a entender o mecanismo da razão
através da compreensão do aspecto emocional. Para isso, procurou através da análise dialética
integrar as dimensões cognitivas e afetivas para compreender o funcionamento psicológico do
ser humano. Esta questão é entendida como duas dimensões, processando em uma mesma
unidade de forma recíproca. Desta maneira, o homem é entendido como um ser que pensa,
raciocina, deduz e abstrai, sente, se emociona, imagina e se sensibiliza. Piaget (apud LA
TAILLE, 1992) utiliza o termo afetividade para abordar a importância emocional como
princípio estimulador no processo de desenvolvimento da inteligência. Neste sentido, a
afetividade funciona como mola propulsora das ações de aprendizagem, onde a razão está a
serviço da dinâmica humana; a ação afetiva exerce influência no processo de aprendizagem de
forma positiva ou negativa, podendo estimular, ou impossibilitar o ser humano de prosseguir
em seu processo evolutivo.
A experiência de ser jovem no Semiárido a partir das vivências na FCG se
expressa pela criatividade, pela afetividade e pela cognição revelada no espaço de convivência
e aprendizagem na Fundação Casa Grande, lugar que se pode entender como sítio simbólico
que possibilita a construção de saberes e significados para a vida na Região, uma forma de
fixar os habitantes ao seu território, desenvolvendo a consciência de pertencimento e
responsabilidade com o lugar e com as pessoas que vivem nele. Essa experiência poderá
contribuir com o desenvolvimento das três dimensões: sociedade, meio ambiente e economia,
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apontadas pela UNESCO (2005) como áreas importantes para o desenvolvimento sustentável
e que se integram pela dimensão cultural que é capaz de abarcar todos os aspectos da vida.
Essas dimensões devem estabelecer ações fundamentais, como a defesa dos
direitos humanos; sem este, não haverá desenvolvimento. Para isso, é necessário se construir
conhecimento que atribua dignidade às pessoas para lutarem pelo direito de viver em sua
região de origem, em um meio ambiente sustentável que inclui as condições de saúde,
educação, infraestrutura, segurança e cultura. O direcionamento do processo de
desenvolvimento sustentável encontra na cultura uma fonte de símbolos, crenças, valores,
saberes e identidades capazes de contribuir na promoção da sustentabilidade da vida. Além
disso, a cultura é um aspecto regional que pode desenvolver habilidades econômicas, sociais e
ambientais como dimensões estimuladoras do desenvolvimento humano e econômico
sustentável. (UNESCO, 2005).

4.3 Cultura: herança de valores

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é um órgão público que tem por objetivo
articular o Estado e a sociedade em prol da estabilidade de políticas públicas de cultura e
garantir aos brasileiros o direito à cultura e ao exercício de suas manifestações. Desta forma,
entende-se que seu papel deve ser o de possibilitar a superação dos desafios enfrentados pelas
comunidades e viabilizar a participação, a solidariedade e o fortalecimento de sua identidade
cultural. Este órgão concebe os direitos culturais integrados em um agrupamento de direitos
como os direitos civis, econômicos, políticos e sociais inseridos no universo dos direitos
humanos. O direito cultural faz parte dos direitos humanos, o que deve torná-lo distinto, legal
e efetivo perante os outros direitos atribuídos ao cidadão.
Isso deve consistir em respeito e apoio às manifestações culturais de base
comunitárias, em agregar as pessoas às suas regiões, em fortalecer a autoestima, a identidade
e a sustentabilidades dos habitantes das regiões. Uma questão fundamental na perspectiva do
fortalecimento das culturas locais se constitui no desafio de mudar a visão de que a cultura
rural é atrasada e a urbana é moderna e que o moderno é desenvolvido. Nesta direção, é
necessária uma educação que vá além de formação específica e desenvolva a consciência
como ferramenta de observação biocêntrica em que o centro das reflexões seja a vida. Os
impactos da modernidade sobre a natureza e sobre as culturas, como a globalização, tem
acarretado o extermínio das culturas raízes e de convivências, valores coletivos e saudáveis
como apreciação da natureza.
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Dantas M. (2011) denomina de complexo industrial os empreendimentos: Disney,
Hollywood, FIFA, Time-Warner e Rede Globo de Televisão, que formam o domínio e
acúmulo de capital financeiro a partir da produção e consumo de produtos de entretenimento
como filmes e jogos em CDs além de outros, tratados como produtos de consumo destinados
a gerar lucros e acúmulo de capital. Esta dinâmica econômica tem repercussão impactante e
questionável para o meio ambiente natural, provocando seu desgaste para os referenciais de
identidade cultural de comunidades, influenciando seu comportamento vivenciado no ideário
habitual de valores e práticas culturais.
Estes impactos se dão a partir da assimilação e reprodução das ideologias do
modelo capitalista de exploração, produção e consumo que se traduz em poder, supremacia e
dependência. Isso reflete a necessidade de efetivas tomadas de decisões baseadas em um claro
entendimento da diferença entre modernidade e desenvolvimento; no estabelecimento e
cumprimento de limites para o domínio e a exploração técnico industrial da natureza, das
comunidades humanas e das culturas tradicionais. A reflexão que se inspira a cerca destas
questões é que o papel da indústria de entretenimento, ao gerar riquezas, possa contribuir para
diminuir a pobreza e fortalecer os potenciais coletivos para maior responsabilidade e
participação pelo bem comum. Neste sentido, é necessário movimentar propostas e ações que
não sejam apenas econômicas, mas também humanistas pela causa das culturas nas suas
diversidades, pela educação e pela democracia. (DANTAS M., 2011).
A contribuição acontece quando se reconhece a cultura que já existe como a do povo
Kariri, quando se apropria desta cultura e se repassa para outras pessoas. Um
exemplo é lembrar como nossos pais recebiam os visitantes em suas casas, assim
podemos construir nossa forma de fazer turismo regional de base comunitária. Outra
coisa, incentivar os esportes, mas reconhecer e preservar as brincadeiras antigas
(informação verbal)25.

Na perspectiva do desenvolvimento do Semiárido, a cultura é um elemento
favorável para fixar o homem a terra e construir estratégias de vida no lugar. Com base em
Morin (2011), entende-se que o homem precisa da cultura para existir, e sua existência é
pautada na relação cérebro, mente e cultura que certamente são mediados pelas emoções e,
pela razão como elementos de impulsionadores e organizadores das ações e criações, estas
dimensões funcionam de forma interdependente. A cultura existe a partir das competências do
cérebro em se articular com a realidade do meio onde se vive, pela percepção, compreensão e
apreensão dessa realidade. A mente surge como resultado criado pela interação cérebro e
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Informação fornecida por Fabiana Barbosa, 23 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 02
de maio de 2012.
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cultura e se torna interventora no funcionamento do cérebro, suscitando a relação com a
cultura, construção de procedimentos necessários à estabilidade da vida local.
Assim tão necessária como uma educação que priorize a compreensão da
condição humana na ética das relações com a natureza e com os outros seres humanos, da
cidadania planetária, responsável pelas questões políticas e econômicas, é necessário
compreender e assumir a cultura como lugar de origem dos saberes, das crenças, dos valores e
das estratégias de manutenção da vida. São conhecimentos herdados e transmitidos ao longo
de gerações, possibilitando a existência dos povos, de suas culturas e identidades. Desta
forma, justifica-se a necessidade do resgate e do fortalecimento dos potencias e valores e
culturais que possam contribuir para o desenvolvimento dos habitantes do Semiárido.
(MORIN, 2011).
Investigados sobre a contribuição da cultura para o Desenvolvimento Regional
Sustentável, os colaboradores da pesquisa discutem a ideia de que a cultura de sua Região o
Semiárido Caririense deve ser reconhecida, vivenciada e divulgada, que é preciso valorizar as
festas e as crenças populares em suas manifestações através dos mestres, poetas e artesãos; da
religiosidade devotada ao Padre Cícero, como valores que influenciam a vida da região na arte
e na economia. Os jovens apontam para o turismo regional de base comunitária, não apenas
como proposta econômica, mas também como possibilidade de desenvolvimento das pessoas
por meio da troca de conhecimentos e encontros de culturas entre os turistas e os habitantes da
Região, o que na visão destes jovens é uma possibilidade de formação de novos saberes e
construção do desenvolvimento local. As manifestações culturais são partes integrantes da
vida humana, considerando que o desenvolvimento é entendido como forma de evolução da
qualidade de vida deve-se reconhecer a importância das culturas e incorporá-las no processo
de desenvolvimento.
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Figura 06 - Jovem Gestor Cultural – Memorial do Homem Kariri.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em dezembro de 2011.

A cultura se constitui de saberes, crenças, valores e princípios que mantêm a
identidade humana, assim como as culturas na forma ampliada constituem as identidades
sociais com aquilo que também lhe são peculiares. Mesmo com as particularidades específicas
de cada uma, as culturas podem contribuir para a integração dos seres humanos
compartilhando saberes, fazeres e reflexões. As trocas de experiências culturais são
enriquecedoras; um exemplo citado por Morin (2011, p.51) são as “mestiçagens culturais bem
sucedidas, como as que produziram o flamengo, a música da América Latina”. As trocas
culturais representam um exercício de democracia e partilha solidária, o oposto da
desintegração cultural, consequência das práticas modernas. Compreender o ser humano na
sua relação com a cultura é compreendê-lo na sua multidimensionalidade e capacidade de
realização condição para o desenvolvimento humano.
Na perspectiva dos sujeitos da pesquisa, a gestão cultural pode contribuir para o
desenvolvimento da Região por ser impulsionadora de ações integradas como o turismo de
base comunitária que tem como contribuição possibilitar a geração de renda, melhores
condições de vida, evitando que as pessoas deixem seu lugar de origem e o fortalecimento da
autoestima dos habitantes da comunidade; a educação patrimonial e ambiental de crianças e
jovens desempenhando o papel de resgatar a história, os saberes e a arte do povo Kariri, e a
integração do homem à sua região e à sua cultura. Segundo eles, a Casa Grande hoje conversa
com Nova Olinda, com o Brasil e com o Mundo. “Vamos lá fora mostrar nossa cultura ao
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mundo e voltamos ao nosso lugar, aqui aprendemos, aqui queremos viver” (informação
verbal)26. A gestão cultural da Casa Grande se realiza através de programas e projetos
desenvolvidos em parceria com a comunidade, no sentido de fortalecer a cultura, o potencial
local e a vontade coletiva, fazendo com que as pessoas se tornem agentes participativos e
comprometidos com a região.

4.4 A Fundação Casa Grande e suas contribuições
Assim disse o poeta: “A Casa Grande é um beija flor que suga o néctar da
Chapada do Araripe e espalha no mundo” (Alemberg Quindins, fundador da Casa Grande).
Os jovens colaboradores da pesquisa classificam a Casa Grande como instrumento de
desenvolvimento para a Região do Semiárido Caririense, através de suas ações educativas e
da gestão cultural. Neste sentido, registram: o Turismo Regional de Base Comunitária que
tem a Casa Grande como lugar de referência; o Museu do Homem Kariri, lugar de
aprendizado da educação patrimonial, da história local e da cultura, arqueológica, mitológica
e do turismo; Parque dos Cajueiros espaço de aprendizagem da educação ambiental e
histórica; e os Laboratórios onde se desenvolve a aprendizagem em comunicação e artes.
A Casa Grande é um espaço para o desenvolvimento, estimula a vontade, o contato
com outras pessoas. Crescemos pela convivência, pela comunicação, aqui todos
estão procurando ser um bom comunicador. Então temos a Casa Grande como
acesso a inclusão a partir de nossas aptidões. Lugar onde a gente desenvolve os
talentos que já trazemos dentro de nós por meio da convivência com pessoas que nos
influenciam positivamente (informação verbal)27.

Apresentam como contribuição da Casa Grande para o desenvolvimento da
região: o resgate das memórias históricas do lugar; a formação das pessoas para a convivência
e permanência em sua região; o turismo regional de base comunitária; a educação patrimonial
e a geração de rendas através dos programas e projetos desenvolvidos em parceria com a
comunidade no sentido de fortalecer a cultura e o potencial local. Segundo um membro do
conselho científico, o modelo de sustentabilidade da Fundação Casa Grande é de justiça
social, na construção de um grupo equânime de gestão familiar. Proporcionar aos jovens uma
interação com comunidades internacionais e locais implica em uma visão de mundo com
percepção local e global que poderá possibilitar um processo de superação de desigualdades e
26

Informação fornecida por José Wilson, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em
dezembro de 2011.
27
Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
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integração de diversidades culturais, favorecendo o desenvolvimento humano e regional. Esta
experiência aponta na direção da educação para cidadania planetária realizada pela forma de
interação com comunidades internacionais, ao mesmo tempo em que estimula os jovens a
construírem seus projetos de vida na região a partir das experiências vivenciadas neste
processo de formação.
Figura 07 – Jovens da FCG na prática de música e teatro

Fonte: Fotografias de registro de pesquisa de campo em março de 2013.

A partir das observações feitas no processo de pesquisa e das falas dos jovens,
entende-se que a contribuição da Fundação Casa Grande para o Desenvolvimento Regional
Sustentável se dá pela formação da juventude na perspectiva do sítio simbólico de
pertencimento proposto por Zaoual (2006), que se contrapõe ao modelo econômico atual. O
autor propõe novas atitudes embasadas em análises críticas frente ao domínio do sistema
econômico global. Assim, a teoria dos sítios simbólicos de pertencimento se propõe à
construção de alternativas de conhecimentos e práticas que contribuam com o
desenvolvimento das pessoas em suas raízes territoriais, pois a “sitiologia” consiste nas
verdades locais, considerando o ser humano enraizado em seu território com seus
conhecimentos empíricos e teóricos, suas crenças, mitos, valores e tradições que constituem o
sentido de pertença e, portanto, o compromisso com o lugar em que se vive, o que contribui
significativamente para o desenvolvimento local. (ZAOUAL, 2006, p. 23).
Diante da prática convencional vivenciada por muitos jovens na região e que
consiste em migrar para os grandes centros urbanos em busca de empregos, melhores
condições de vida e realização do sonho de inclusão na sociedade de consumo, os jovens
participantes da pesquisa encontram outra saída por um caminho alternativo que se inserem na
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Fundação Casa Grande, vendo nela valores e possibilidades de crescimento onde
desenvolvem seus potenciais pessoais, como as habilidades de comunicação, que permitem o
diálogo com outras culturas e às artes como forma de expressão e participação. Esta
concepção pode ser ilustrada no depoimento de um jovem de 15 anos de idade que expressa
sua sensação de felicidade ao abrir as portas da Casa Grande a cada manhã e sentir o vento e o
sol da Chapada do Araripe. Eles dizem que querem viver e praticar seus conhecimentos no
lugar onde aprenderam; esta é uma questão de vínculo afetivo, apropriação do território e
sentimento de pertença.
Outra contribuição é o projeto de geração de renda realizado pela Associação das
Famílias que participam da Fundação Casa Grande, através do restaurante da Casa Grande e
do Turismo Regional de Base Comunitária. É por meio das pousadas domiciliares que tem a
concepção de desenvolvimento como geração de renda, obtenção de conhecimentos, troca de
experiências culturais e relações solidárias. Esta concepção se opõe à exploração da natureza
como produto de comércio e ao modelo de crescimento econômico dominante. O depoimento
de uma mãe revela a contribuição do turismo que se pratica no local para o desenvolvimento
humano; trata-se de uma família que hospedou um turista em sua casa e a troca de experiência
com o hóspede resultou no desenvolvimento profissional de um jovem desta família: ele se
tornou fotógrafo profissional que presta serviços a empresas em diversos lugares do Brasil.
Outra contribuição do turismo regional de base comunitária se refere à otimização da
autoestima da comunidade especialmente das mulheres que organizam suas casas,
melhorando as condições de acolhimento das pessoas e se preparam, melhorando a aparência
pessoal para interagir com os turistas, tornando-se mulheres mais ativas e comunicativas.
“Não só levamos a Casa Grande ao mundo, mas trazemos o mundo à Casa Grande
através da realização de eventos internacionais como a Mostra de Música Ibero
Americana, o Festival Internacional de gibis, o Seminário Arqueológico e o Fórum
de Turismo Regional de Base Comunitária” (informação verbal)28.

Entende-se que o processo de inclusão social se constrói no âmbito da inclusão
econômica e educativa, cujo compromisso com melhores condições de vida. Segundo Sem
(2010, p. 362), “[...] não precisa atuar apenas por meio do Estado; deve envolver também
outras instituições: organizações políticas e sociais, disposições de bases comunitárias,
instituições não governamentais [...] e entendimento público”, a fim de que possam contribuir
na construção de um processo educativo capaz de estimular expectativas econômicas e elevar
o nível de capacidades humanas para a promoção do desenvolvimento como integração dos
28

Informação fornecida pela Direção da Fundação Casa Grande em abril de 2012.
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potenciais econômicos e educativos. A UNESCO (2005) enfatiza a importância das ONGs,
cujo papel fundamental é a formação das pessoas para o exercício da cidadania através da
educação não formal e desenvolvimento de uma aprendizagem para a ação e a participação.
Com esta orientação, foi realizada uma entrevista com a Direção da Fundação Casa Grande,
sobre o apoio das políticas públicas à Instituição, a política da Casa Grande e o papel social
dos jovens.
Em relação ao apoio de políticas públicas, a Instituição Casa Grande tem um
convênio com a Prefeitura Municipal e recebe mensalmente o valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais) para a manutenção básica da Instituição, como o pagamento das contas de
uso de energia, água e telefone, garantindo a manutenção do funcionamento da Casa e suas
relações com o exterior, pois é uma Instituição que propicia à comunidade atividades de
cultura, lazer e desporto. A política da Casa Grande se constitui de educação infantil não
formal, formação de jovens em gestão cultural, geração de renda pelos pais através do
restaurante da Casa Grande e das pousadas domiciliares, ação do turismo regional de base
comunitária. Há um projeto desenvolvido pela Instituição sobre a Cidade de Nova Olinda e a
Região que consiste em um museu mitológico e arqueológico que desenvolve uma
programação de educação patrimonial a partir da casa que deu origem a Cidade de Nova
Olinda (Casa Grande), trabalhando com a história da Região e o Patrimônio da Chapada do
Araripe. O museu realiza ainda a formação de jovens recepcionistas turísticos com ênfase na a
cidadania.
Faz parte também da Casa Grande um segundo patrimônio público tombado onde
funcionou a primeira escola do município. Hoje, a Casa Grande realiza um trabalho de resgate
histórico sobre a professora que deu início à história da educação na Cidade. Neste
patrimônio, funciona a Escola de Comunicação da Meninada do Sertão, com atividades que se
realizam em vários laboratórios de arte e comunicação, trabalhando a cultura e a história da
Região. É uma ação que se abre para o mundo através da produção de vídeos, blogs, sites e
viagens de trabalho para o exterior – Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha Portugal e
Canadá, onde se realizam: exposições de fotografias; palestras; e espetáculos musicais.
Quando indagado em relação ao papel social dos jovens, afirma:
Não educamos jovens para o sucesso ou para o mundo da política, estamos
construindo cidadania, educando o jovem para ser um cidadão de paz, política da
família, pessoas que saibam se defender das drogas, da violência. A Casa Grande
realiza um trabalho que ocupa o tempo dos jovens educando para a cidadania,
autoconfiança e um bom caráter, pessoas capazes de coisas como pagar suas contas
em dia. Formamos pessoas com conteúdo e cultura preparando para o diálogo, um
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menino da Casa Grande deve ser capaz de conviver e se relacionar bem com a
sociedade (informação verbal)29.

O desenvolvimento do ser humano é uma exigência necessária à consolidação do
Desenvolvimento Regional Sustentável, que depende da educação política para a formação e
efetiva participação do cidadão consciente de sua condição humana, capaz de superar a
dominação, a exclusão social e pensar sobre si mesmo, sobre o contexto social onde está
inserido e comprometer-se responsavelmente com a dimensão social na defesa do meio
ambiente e das condições sustentáveis de vida. Um ser humano habilitado a pensar sobre sua
realidade no Semiárido poderá lutar para transformar a esperança em realidade, mudando o
que sempre representou sofrimento em desenvolvimento. Percebe-se na prática da FCG um
fazer político-educativo no seu cotidiano de empenho por uma cultura de respeito e
preservação aos valores históricos do território e fortalecimento da identidade da população
da Região, pela interação do local com o global. Pelo que se entende em Paulo Freire, a
educação política pode possibilitar um genuíno processo de desenvolvimento humano como
um bom começo na direção do Desenvolvimento Regional Sustentável.
As pessoas exercitadas nas dimensões reflexivas, críticas, criativas e participativas
terão condições de interferir na realidade de escassez de água e poeira acumulada em muitos
quilômetros, situação que exige um novo olhar e a capacidade para se reinventar neste lugar.
Para haver mudanças no Semiárido, são necessárias pessoas que possam reinventar, de forma
significativa, a vida nesta região e promover a preservação ambiental, o conhecimento da
vegetação, da forma de preservá-la e os saberes para viver e se desenvolver no contexto da
região. Para isso, a formação da infância e da juventude deve ir além do convencional no
modelo de racionalidade dominante e abrir perspectivas para um desenvolvimento humano
situado em sua realidade, levando em conta a pessoa, o meio ambiente, a cultura local, os
princípios ecológicos e as relações socioeconômicas solidárias.
Esta reflexão sugere uma pergunta sobre o que significa educar no Semiárido. A
educação no Semiárido não pode se orientar pelo modelo de racionalidade instrumental
dominante, da razão técnica, do imediatismo e da fragmentação pós-moderna que se apoia na
educação bancária produzindo o controle, o preconceito, a exclusão social, e o
condicionamento que leva ao consenso de acomodação e passividade, onde a ciência nem
sempre promove o acesso a conhecimentos eficazes aos processos de transformação. Como
bem disse Santos (1994, p.13), “um conhecimento prudente para uma vida decente” exige que
29

Informação fornecida por Alemberg Quindins, diretor da Fundação Casa Grande, em entrevista realizada em
abril de 2012.
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a educação no Semiárido possibilite a superação dos anos de manipulação ideológica,
exploração política e discriminação. Uma construção de conhecimentos que promovam o
fortalecimento da identidade semiárida, das experiências de diálogos com outras culturas, da
manifestação das potencialidades e possibilidades latentes nas necessidades e pré-disposições
dos habitantes do lugar, para que possam constituir-se em projetos de vida local e na
reconstrução da história da Região do Semiárido.
A realidade do Semiárido pode indicar o caminho de construção da própria
autonomia da Região pela identificação de saberes e práticas de reciprocidade e
sustentabilidade; desenvolvimento do espírito crítico e criativo que permita a aproximação de
propósitos significativos para o enfrentamento dos desafios do Semiárido. Neste sentido, a
compreensão dos desafios da Região depende da apropriação de outra forma de racionalidade
que proporcione a construção de conhecimentos integradores do ser humano consigo mesmo,
com a cultura local e com contexto climático na perspectiva de um modelo de vida pautado na
justiça social. Para isso, a racionalidade pedagógica do aprender a ser pela capacidade
dialógica; aprender a fazer pela habilidade cooperativa; e a transdisciplinaridade para ir além
dos hábitos convencionais e perceber a importância da complementaridade dos saberes para o
processo de construção de sentido que articula e significa a vida; experiências e processo de
reinvenção do Semiárido pelo desenvolvimento de habilidades e potenciais locais r de
diferentes formas de comunicação e relações que possibilitem práticas coletivas
compartilhadas (SANTOS, 1994).
Lembro da música de Toquinho, “Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul
do papel/ num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu [...]” A Casa
Grande é este pingo de tinta que realiza os sonhos como uma gaivota que abre asas
de oportunidades para o mundo (informação verbal) 30.

As informações relatadas pelo presidente e diretor da Fundação Casa Grande e
pelo depoimento dos jovens refletem possibilidades de uma cidadania construída pela
formação do “ser” e desenvolvimento de potencialidades que poderão favorecer a superação
dos desafios enfrentados pela juventude na Região. A Instituição aponta para algumas
questões importantes como o fato das pessoas se organizarem para se autossustentar, como a
experiência do próprio presidente e de jovens que receberam formação e construíram um
projeto de vida autossustentável. A ideia é que todos organizem suas vidas na Região e
continuem contribuindo com outros jovens através da ONG. Para o diretor, a Casa Grande
30

Informação fornecida por Francisco Iêdo Lopes da Silva Filho, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 27 de julho de 2012.
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tem uma proposta diferenciada e está na vanguarda do mundo. Porém, o objetivo não é criar
status lá fora, mas se organizar na sua comunidade junto aos seus, construir família e
independência financeira.
Há uma consciência de que o trabalho não é só um meio de sobrevivência
garantida pelo registro em uma empresa com remuneração definida, mas também o ato de
desenvolver atividades criativas e produtivas; entendem que o capital social investido na
formação dos jovens deve ser retribuído à comunidade através da participação. Assim, a Casa
Grande é apresentada como uma oportunidade para os jovens se realizarem como pessoa; eles
chegam à Instituição como crianças atraídas pelas brincadeiras ou como jovens para as
plateias das atividades culturais realizadas pela ONG e permanecem nela, porque para eles a
Casa Grande é um instrumento de inclusão social, orientação de projeto de vida, e de
formação de pessoas para a sua realização.
O Desenvolvimento Regional Sustentável em uma perspectiva para o Semiárido
deve

combinar

as

questões

pertinentes

ao

desenvolvimento

econômico

com

o

desenvolvimento social, adotando a visão da economia ecológica e do desenvolvimento
humano como caminho possível para o equilíbrio entre o meio ambiente local com seus
percalços e a sociedade, a partir da formação de cidadãos capazes de: conciliar valores
ecológicos e econômicos; desenvolverem saberes e diálogos para lidar com a ditadura da
modernidade e da economia global; e estabelecer novas formas de vida sustentáveis, culturais
e afetivas. Para isso, deve se trabalhar, tomando como ponto de partida, uma proposta de
educação crítica, criativa e cooperativa com a juventude na perspectiva do reposicionamento
das populações do Semiárido e construção da vontade coletiva que pode ser impulsionada
pelos valores subjetivos constituídos na própria cultura local.
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5 O QUE SIGNIFICA SER JOVEM NO SEMIÁRIDO
“Gosto de ser gente porque a história em que
me faço com os outros e de cuja feitura tomo
parte é um tempo de possibilidades e não de
determinismo”.
(Paulo Freire)

Discutir sobre o ser jovem no Semiárido na perspectiva do Desenvolvimento
Regional Sustentável implica numa reflexão sobre a visão positivista acerca do ser humano,
problematizar sua forma instrumental, impessoal e tecnicista, responsável por muitos desafios
do mundo atual, o que tem gerado o desconforto de um estilo de vida competitivo,
individualista e consumista pela ameaça de um modelo de produção econômica degradante e
poluidor do meio ambiente natural. A forma de pensar puramente racionalista não responde às
necessidades mais urgentes do momento presente. Portanto, faz-se necessário uma nova
compreensão capaz de ressignificar a vida, atribuindo maior sentido ao que se “é” e ao que se
“faz”. Estes questionamentos devem aproximar uma visão que não seja nem fragmentada,
nem perfeita sobre o ser humano, mas de uma compreensão sobre a incompletude humana,
pessoas em constantes transformações, e de uma reflexão objetiva e subjetiva que compreenda
a pessoa em sua totalidade, cujo aprendizado deve considerar as múltiplas dimensões físicas,
racional, emocional, criativa e espiritual, a fim de se dar conta do desenvolvimento global e
integralizado através do aprendizado do ser, do fazer e do conviver.
A temática que envolve o ser jovem no Semiárido e o Desenvolvimento Regional
Sustentável se apresenta com amplas manifestações não só do contexto regional e da
juventude, mas também de uma visão mais global sobre o ser humano. São dados referentes
aos estudos que abrangem a relação juventude, território e possibilidades de desenvolvimento.
O Relatório do UNICEF sobre a situação da adolescência brasileira em 2011 é um convite
para se refletir sobre a juventude a partir de um novo olhar que considere os jovens como
possibilidades positivas, que os veja como um valor em si mesmo. De acordo com esse
relatório, são 21 milhões de jovens entre 12 e 17 anos de idade no Brasil, dos quais 4 milhões
são do Semiárido do Nordeste brasileiro, onde a maioria vive em situações de pobreza
enfrentando os desafios da escassez de água, da falta dos recursos básicos e oportunidade de
desenvolvimento. Esta realidade apresenta a juventude como elemento de reflexão e desafio
para o pensamento e comprometimento com a ordem política e econômica.
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Esta discussão segue na direção do desenvolvimento humano e de suas
contribuições para a comunidade local, a partir das falas dos jovens acerca de suas vivências
na comunidade de aprendizagem, da construção de significados e da experiência de ser jovem
no Semiárido. Orienta-se pela importância de se conhecer a existência de novos mecanismos
de superação dos desafios vividos pelos jovens na Região do Semiárido Caririense e de seu
aprendizado na Fundação Casa Grande. Considera-se o discurso destes jovens sobre sua
realidade social, educativa e cultural, com vistas a identificar os significados construídos por
eles sobre o contexto em que vivem, sobre o que são, o que sentem e o que fazem.
No Relatório do UNICEF (2011), discute-se que a juventude do Semiárido
brasileiro vive situações que exigem medidas urgentes para solucionar questões pontuais
como a superação da pobreza, que limita as oportunidades de desenvolvimento, de
convivência social e de participação e a garantia de direitos em educação, saúde, esportes,
cultura e o reconhecimento de suas capacidades para a convivência com o Semiárido. Na
busca de identificar os significados atribuídos pelos jovens às suas experiências vivenciadas
no contexto do Semiárido, discute-se sobre as possibilidades de desenvolvimento humano nas
condições contextuais do Semiárido. Nesta perspectiva, adota-se a concepção de
desenvolvimento de uma aprendizagem nas dimensões do ser, conviver e do fazer como
possibilidade de crescimento pessoal e contribuição para o desenvolvimento local.

5.1 Ser Jovem

Definir a juventude em termos de idade é uma tarefa complexa porque envolvem
duas proposições que devem ser consideradas no tratamento desta questão: uma é a
diversificação de conceitos de juventude em relação à faixa etária; a outra é a concepção de
que a juventude como uma construção social que envolve diversas situações de cunho social,
econômico e cultural, além dos caracteres da idade cronológicas referentes aos aspectos
psicofísicos. Como categoria em construção, a juventude engloba a adolescência criando
situações em que os dois termos muitas vezes se tornam indistintos. Por isso, se faz necessário
identificar a posição de algumas organizações sobre a idade definida para juventude, a fim de
construir um conceito de juventude a ser adotado no presente trabalho.
Para efeito de compreensão da faixa etária dos colaboradores deste trabalho,
observa-se que a ONU, por ocasião da realização do Fórum Mundial da Juventude em 2001,
passou a considerar jovem, as pessoas com idade entre 15 e 30 anos, atendendo a finalidade
de favorecer o enfrentamento dos problemas relacionados à juventude em diferentes
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realidades mundiais. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), instituição pertencente à
ONU, por uma compreensão estritamente biológica a adolescência compreende a idade entre
10 e 19 anos, abrangendo a pré-adolescência de 10 a 14 anos e a adolescência de 15 a 19 anos.
Esta organização compreende como juventude a categoria com idade de 15 a 24 anos,
compreendida como faixa etária de preparação para as funções da vida adulta.
No âmbito das políticas públicas mais recentes, são consideradas jovens as
pessoas com idade entre 15 e 29 anos, atendendo a uma necessidade de ampliação das
políticas públicas para a juventude. Essa mudança é justificada pelo crescimento da
expectativa de vida da população, bem como o aumento das dificuldades dos jovens em
construir sua autonomia como consequência das mudanças no mundo do trabalho. (ONU,
2001).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei Federal n°.
8.069 de 13/07/1990, considera como adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos e,
em casos excepcionais, as pessoas até 21 anos de idade incompletos, conforme consta no
Artigo 2º. Na perspectiva deste estudo, optou-se por considerar como jovem a categoria com
idade entre 13 e 29 anos inserida nas atividades de convivência e aprendizagem na Fundação
Casa Grande, a fim de observar o processo inicial dos jovens na ONG e seu encaminhamento
na vida em idade adulta.
Orientando-se por Ozella (2002), compreende-se que a adolescência é um
processo de desenvolvimento biológico e psicológico que a difere dos adultos. Porém, não
pode ser definida de forma natural como fase caracterizada por comportamentos patológicos,
ou compulsivamente conflitante, confuso e instável. Trata-se, porém, de um período
construído historicamente pela sociedade capitalista a partir das necessidades relacionadas ao
trabalho como estudo e formação técnica, e ao consumo como ter poder de compra. Nesta
visão, a adolescência encontra sua semelhança como jovem. Desta forma, este trabalho
encontra permissão para tratar os adolescentes com o sinônimo de jovens, que engloba as
pessoas com idade entre 13 e 29 anos de idade como juventude colaboradora na pesquisa.
Erikson (1976 apud OZELLA, 2002) foi o responsável pela instituição da
adolescência como fase de dificuldades no processo de desenvolvimento humano, tempo
marcado por conflitos nas relações sociais e problemas na constituição da identidade, ficando
assim determinado como o período de tempo entre a infância e a vida adulta. Para Ozella
(2002), essas duas fontes deram origem à concepção de adolescência conhecida hoje e
difundida pelas abordagens da psicologia tradicional e pelos meios de comunicação de massa,
sendo assimilada pela sociedade como uma fase determinada pela natureza.
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No Relatório do UNICEF (2011) apresentam-se fundamentações sobre o conceito
de juventude no contexto atual. Nele se encontram considerações feitas sobre os adolescentes
e que igualmente dizem respeito aos jovens. O documento afirma que ser adolescente hoje é
mais que um processo biológico e psicológico e que ser jovem não é apenas uma condição
psicofísica. Ele ressalta ainda que as transformações ocorridas em áreas do cérebro nos jovens
a partir de 12 anos lhes proporciona elevado potencial de aprendizagem, desenvolvimento do
raciocínio e da memória, condições suficientes para permitir aos adolescentes amplo
desenvolvimento do seu ser.
Além de ser marcada pela diversidade, a juventude é uma categoria dinâmica
transformando-se na medida das mutações sociais que vêm ocorrendo ao longo da
história. Na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens, enquanto sujeitos
que a experimentam e sentem segundo determinado contexto sociocultural onde se
inserem. (DAYRELL, 2011, p. 16).

Segundo esse relatório, a discussão atual sobre a juventude ultrapassa as fronteiras
do biológico e do psicológico, apresentando novos horizontes na direção de se incorporar a
ideia de juventude como uma construção social. Nesta expectativa, a etapa da vida a partir dos
12 anos de idade deve ser considerada como um ser físico, psíquico e social no contexto das
diversidades regionais e das diferenças sociais, realidade em que a juventude se encontra.
Para Ozella (2002), o enfoque tradicional dos especialistas, dos meios de
comunicação e da sociedade, inclusive da família, que concebem o período da adolescência
como fase de turbulência justificada pelo desenvolvimento dos hormônios, é uma construção
histórica e social que pode ser problematizada como conceito que dissimula as diversas
realidades vividas pelos jovens nas mais diferentes situações de desigualdades sociais. Assim,
“na visão tradicional da psicologia, reforçada pela mídia, a adolescência é um momento de
crise e conflito. Mas não se trata de conflito natural e sim de uma construção social [...]. A
adolescência existe como concepção social, não como algo natural” (OZELLA, 2002, p. 16).
Desta forma, o olhar deve se voltar não para os conflitos atribuídos à natureza
juvenil, que muitas vezes tem sido tratado como uma desordem ou subversão que precisa ser
reprimida, mas para as condições de vida em que se encontra a juventude. Para Ozella (apud
UNICEF, 2011), os comportamentos turbulentos da juventude podem ser uma reação à falta
de espaço para agir no meio em que vive. Os jovens manifestam suas reações quando não são
acolhidos em uma comunidade de convivência, reconhecidos como pessoas com potenciais,
capazes de participar e assumir responsabilidades. Isto pode ser observado nas formas de
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expressão da juventude que não corresponde ao que a sociedade espera, ou pela apatia, ou
pela violência em que muitos jovens e encontram.
Ainda prevalece a concepção da juventude como etapa crítica da vida, irreverente,
inconstante e, portanto, problemática, que não responde por si nem por seus atos. É
importante conhecer a visão que a juventude tem sobre si mesma. Para os jovens de classe
econômica favorecida, a adolescência é uma fase de brincadeiras e diversões onde não se
assumem responsabilidades; o trabalho não representa preocupação significativa e a escola é
um espaço de relações sociais satisfatórias. (OZELLA, 2002).
Os adolescentes de famílias pobres se apresentam como pessoas responsáveis pela
própria vida e às vezes pela família; o trabalho representa a condição indispensável à
sobrevivência e assim, são obrigados a se dedicar ao trabalho muito cedo; a escola para os
jovens trabalhadores é uma oportunidade de inclusão social e melhoria nas condições de vida.
Porém, eles sabem que a ideia de um futuro melhor depende do seu próprio esforço, por isso
encaram a vida como um desafio a ser enfrentado. Para eles, a adolescência é um tempo de
trabalho e luta pela sobrevivência. Desta forma, a juventude manifesta características
diferentes que são determinadas pelas circunstâncias em que vivem social e economicamente
onde, para alguns, faltam os meios necessários ao desenvolvimento como o acesso à
educação, à habitação, nutrição e formação profissional. Esta visão reafirma a proposta de se
considerar a juventude a partir do lugar social em que ela se encontra. (OZELLA, 2002).
Ao abordar sobre política e juventude, Castro (2007) discute a questão da
representação dos jovens feitas pelos adultos que se utilizam da educação e de uma titulação
como instrumentos legais que os autorizam a falar e decidir o que entendem que seja melhor
para os jovens. Esta prática torna-se uma forma de suprimir a autonomia e a identidade dos
jovens. Um modo de agir de adultos profissionais que tem origem na concepção dominante
que define a juventude como uma fase de transição entre a infância e a maior idade, período
destinado à formação para a vida adulta, portanto, são pessoas sem autonomia para pensar e
discutir suas próprias existências no contexto social. Este modelo se encontra ameaçado pelas
transformações do mundo contemporâneo, onde o conceito de juventude como fase de
mudança entre a infância e a idade adulta, caracterizado como tempo de formação onde o
trabalho é o centro dos interesses, por ser o principal meio de inclusão social e distinção em
uma sociedade classista.
Para a autora, o conceito de juventude ainda em vigor na sociedade atual se
confronta com a realidade econômica, pois o trabalho que se constituía na base de sustentação
da concepção de juventude como fase transitória da vida, passa por transformações nas
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normas regulamentadoras e caminha na direção do mercado livre. Essa realidade pode
desencadear a desconstrução do conceito de juventude, porque a faixa etária de transição
perde o direcionamento por situar-se em um mundo regido por outros regulamentos sociais.
Diante do presente contexto histórico e de outra concepção de que a juventude é uma
construção social, vislumbra-se a possibilidade da emergência de novos sujeitos sociais, com
nova identidade, dando origem a novas concepções de juventude que provavelmente tenham
origem em experiências negadas ou desconhecidas pela estrutura social. (CASTRO, 2007).

5.2 Aproximando-se do ser na busca de significar-se a si mesmo no contexto do
Semiárido
Esta temática é um convite a se refletir sobre o Semiárido como lugar possível a
uma aprendizagem significativa para seus habitantes. Uma aprendizagem significante para o
contexto atual deve estimular o desenvolvimento de capacidades para a superação da
indiferença, da baixa autoestima e da dependência política ideológica e promover um
sentimento de integração e sentido na busca essencial e verdadeira do ser pleno de identidade
e capacidade para se manter íntegro e digno no lugar de suas origens, ou onde lhe for
oportuno, sendo, portanto, consciente das marcas de depreciação e dominação causada pelo
modelo econômico excludente e pelo tipo de política que se tem praticado no Nordeste do
país. A aprendizagem deve despertar a vontade de “Ser”, a razão para existir e viver ali onde
se está como pessoas com a alma impregnada de esperança e consciência para enfrentar e
repensar as ações que inibem o processo de construção de cidadania e autonomia.

Figura 08–Jovens da FCG no Museu do Homem Kariri.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em dezembro de 2011.
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A dimensão do ser na busca de significar a si mesmo tem por base o
desenvolvimento do ser pessoa, abrangendo as diversas dimensões humanas como forma de
facilitar a integração da pessoa consigo mesma, com os outros seres humanos e com o
universo onde habita. Isso envolve a autoimagem como elemento que embasa a autoestima, o
reconhecimento dos potenciais pessoais e a consciência de que ser pessoa é está em constante
transformação e permanente trabalho de conhecimento de si mesmo e do mundo que o cerca.
Deve ter como resultado a consciência de que ser pessoa não é um produto acabado, mas um
processo constante de tornar-se pessoa na significação e ressignificação de si e na
reconstrução da realidade que consiste em um permanente processo de aprendizagem.
(ROGERS, 1997).
A construção do ser pessoa pode se processar a partir da vontade de aprender a ser
de uma forma pensada pelos próprios sujeitos do território. Desta proposição, surge uma
pergunta: quem mobiliza o desejo de aprender? Paulo Freire responde com a proposta da
significação no processo dos temas geradores que pode ser entendido como ferramenta para
uma aprendizagem significativa. E o que é a aprendizagem significativa? Para Freire (2011),
trata-se um processo de aprendizagem satisfatória se dá pelos significados que ela atribui à
vida do aprendiz, significado que se constitui na importância que o ato de aprender
determinado conteúdo tem para a vida concreta e cotidiana do educando. Portanto, não há
desejo de aprender algo que é alheio às necessidades da vida cotidiana de quem estuda.
A aprendizagem está vinculada à vida como mecanismo intelectual e físico capaz
de possibilitar a emancipação e a superação do que limita e inibe o processo de ser pessoa
com direito, responsabilidade, papeis sociais e dignidade. Aprender na concepção de Freire
não é acumular informações e memorizar dados históricos, mas desenvolver capacidades para
que se possa pensar sobre si mesmo e sobre o próprio processo no contexto social e superar a
dominação e a exclusão social e econômica. É um aprender que se processa na relação dos
sujeitos aprendizes com seus semelhantes e com os novos conhecimentos mediatizados pela
realidade como forma de responder aos desafios e necessidade vividos pelo educando no
contexto em que habita. (FREIRE, 2011).
Assim, aprende-se o que tem significado para a vida, e o significado é construído
na relação que o educando desenvolve com os objetos de sua convivência e o meio social
onde vive. Nesta perspectiva, entende-se que os jovens da Fundação Casa Grande aprende o
que é significativo para seus projetos de vida como ser músico, ser comunicador, ser
arqueólogo, formar família e viver em sua região, ou seja, são os desafios de realizar-se como
pessoa que mobiliza o desejo de aprender. Em Ozella (2002), a construção do projeto de vida
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na juventude pode ser estimulada a partir de ações que possibilitem aos jovens seu
posicionamento como sujeito do seu processo de individuação e atuação participativa na
sociedade. Uma educação que favoreça seu autoentendimento como ser indivíduo que se
constrói nas relações coletivas com o meio onde vive e que é, portanto, um ser de relações,
papéis sociais e responsabilidades. A natureza da mobilização da aprendizagem na Fundação
Casa Grande se aproxima da hipótese de que essa juventude no Semiárido constrói significado
como mecanismo de superação dos desafios vividos por eles na Região. Nesta perspectiva,
observa-se que é a aprendizagem que alavanca as possibilidades para a superação de tais
desafios.
A busca e o esforço para significar a vida ali onde estão, a fim de possibilitar e
justificar sua permanência e desenvolvimento no lugar, impulsiona a um aprendizado que eles
denominam de “aprendizagem para a vida”, que engloba: os estudos acadêmicos, o saber
prático, o desenvolvimento das habilidades artísticas e a formação ética do ser pessoa e da
convivência coletiva. Estas categorias de aprendizagem se manifestam como competências do
ser, do fazer e do conviver. (DELORS, 2012).
Apoiando-se nas contribuições de Paulo Freire, Lev Vygotsky e Humberto
Maturana, entende-se que o aprendizado do “Ser” exige a integração das dimensões: física,
como possibilidade de expressão das manifestações do ser; afetiva e emocional, como
capacidade de sentir o mundo fora de si; racional e cognitiva, que favorece o aprendizado e a
reflexão; criativa, para aprender a reinventar a si mesmo e ao mundo. (FREIRE, 2011;
VYGOTSKY, 2007; MATURANA, 1998). Estas dimensões podem ser entendidas como
inteligências inerentes ao ser humano e que podem ser desenvolvidas em maior ou menor
proporção. São necessárias à qualidade do desenvolvimento do ser crítico reflexivo,
autônomo, sensível, autoconsciente e capaz de desenvolver habilidades novas e aprender a ser
inteligente para lidar com as muitas transformações e impactos provocados por elas.
Apresenta-se a seguir essas dimensões de forma distinta para efeito de explicação, mas no
contexto humano elas se constituem de forma inseparável.

5.2.1 Dimensão racional e cognitiva

Têm uma contribuição indispensável às ações de reflexão, produção de
conhecimento, processos lógicos da razão para a elaboração de discussões, resoluções de
situações problemas e exercício da memória. O desenvolvimento cognitivo, em vista da
assimilação da participação, supõe o que o indivíduo pode fazer mediante o que o meio social
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lhe proporciona. Nesta perspectiva, a compreensão é que a pessoa possa atuar no meio em que
vive transformando-o, afim de que ele responda às suas necessidades. Vygotsky (apud
REGO, 2010) oferece uma contribuição importante para a compreensão da motivação humana
para a participação:
Inspirado nos princípios do materialismo dialético, [Vygotsky] considera o
desenvolvimento da complexidade da estrutura humana como um processo de
apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. Segundo ele, o
organismo e o meio exercem influencias recíprocas, portanto, o biológico e o social
não estão dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se
como tal através de suas interações sociais, portanto, é visto como alguém que
transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura. É
por isso que seu pensamento costuma ser chamado de sociointeracionista (REGO,
2010, p.93).

Esta contribuição de Vygotsky favorece uma compreensão sobre a motivação
intrínseca do ser humano ou sua necessidade de participação, pois, neste ponto, ela pode ser
considerada como elemento necessário à construção do homem e da mulher como ser social e
da sua realidade como meio de sobrevivência.
Discutir a questão da participação no universo da juventude envolve dimensões
abrangentes e conceitos diferentes. Castro e Mattos (2009) apresentam uma concepção de
participação política pela juventude que consiste em uma nova concepção de política,
podendo ser entendida como ações participativas, denominada pelas autoras como processo
de subjetivação política. Entende-se subjetivação como termo oriundo da psicologia social,
que consiste no processo que possibilita ao indivíduo a invenção de si mesmo, de sua
existência e de seu modelo de vida, estabelecendo crenças e valores a ser vivenciados e
compartilhados no meio social.
É através deste processo que se constroem os vínculos sociais e, a partir deles,
definem-se os espaços e os papéis que cada indivíduo deve ocupar e desenvolver na
sociedade, definindo-se assim o sujeito participativo incluído na esfera social. O Dicionário
Houaiss (2004) define a política como a arte ou ciência da organização, direção e
administração de Estados, bem como atividades dos cidadãos que se ocupam dos assuntos
públicos através do voto ou da militância. Esta visão parece ser uma das expectativas sociais
com que se tem olhado para a juventude, uma atribuição de papeis sociais em que se esperam
dos jovens o engajamento participativo, a militância política e o muito discutido
protagonismo juvenil, ações que costumam ser discutidas a partir de outros determinantes e
não dos próprios jovens, discussão que certamente desconhece a visão e os anseios dos
próprios jovens, bem como a sua interpretação do mundo da política e da participação.
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A relação da juventude com a política na FCG se abre para horizontes bem mais
amplos, podendo ser exemplificados pela formação para a cidadania da vida simples e
comprometida com a comunidade e com a Região; pelo desenvolvimento da identidade
cultural do jovem no Semiárido; com o fortalecimento da autoestima e da imagem regional; o
conhecimento, a valorização e a divulgação dos potenciais locais; e a interação com outras
realidades e culturas em uma formação que articula o pensamento local e global. É, portanto,
uma atuação movida pela arte e pela cultura.
O sistema cognitivo como capacidade humana de construir conhecimentos pelo
processo de pensamento e percepção pode contribuir com diferentes formas de interpretar
uma mesma realidade. Nesta realidade, os jovens poderão construir formas de participação
que, por não ser reconhecida pela visão hegemônica, podem passar despercebidos, ou mesmo
ser excluídas. Neste sentido, o sistema cognitivo pode ser um recurso fundamental para a
percepção e criação de novas experiências e conhecimentos e trabalhar os conflitos sociais e
as possibilidades de diálogos, a partir das fronteiras do sistema dominante caracterizado por
uma economia cujos meio de produção são privados e de caráter lucrativo, regido pelo
mercado de livre especulação, marcado pela aversão geradora de preconceitos pelo diferente,
de maneira muitas vezes agressiva para eliminar a presença do desconhecido que podem ser
pessoas, culturas, crenças ou formas alternativas de viver; e pelo privilégio de um gênero em
detrimento de outro, ou pela exclusão de orientação sexual diferente. Esta contribuição pode
favorecer as manifestações de iniciativas anticapitalistas com suas formas alternativas de
sustentabilidade; do multiculturalismo como legitimidade de diferentes potencias culturais; e
a ecologias dos saberes como possibilidade de se estudar as formas de recuperar os saberes
dos diversos grupos sociais e construir conhecimentos de mundo, de saberes diversos como
formação de uma nova cidadania. (SANTOS, 2004).
A dimensão racional não responde sozinha pelo desenvolvimento intelectual dos
indivíduos. Segundo Oliveira (1992, p. 76), a abordagem de Vygotsky se concentra no
aspecto cognitivo, porém sem fazer uso do termo cognição, pois Vygotsky utilizava-se das
denominações de “funções mentais” e “consciência” para falar sobre os mecanismos
cognitivos como pensamento, percepção, atenção e memória classificando-os como funções
mentais, “funções mentais elementares como atenção involuntária e funções mentais
superiores com atenção voluntária e a memória lógica”. Para Vygotsky, estas funções não são
facilmente compreensíveis de forma isolada, e sua natureza inter-relaciona-se com as demais
dimensões do ser humano, o que implica na compreensão do termo “consciência”. É pela
consciência que Vygotsky se refere à dimensão afetiva, quando defende que a dinâmica da
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consciência se aplica ao afeto sob uma forma de relação de interação mútua entre as
dimensões cognitivas e afetivas, e criticou a psicologia tradicional por tratar cognição e afeto
de forma separada.

5.2.2 Dimensão afetiva

Como um estado psicológico que permite ao ser humano manifestar seus sentimentos
e emoções, concebe-se a afetividade como elemento primordial no processo de
desenvolvimento humano, construção de sujeitos sociais com seus pensamentos e forma de
agir. A afetividade contribui para o desenvolvimento cognitivo, o que pode explicar que uma
relação afetuosa entre educando e educador possa favorecer o processo de ensino e
aprendizagem, e que as dimensões afetivas e cognitivas não se separam, mas se constituem de
forma recíproca nas expressões humanas. Pode ainda ser entendida como uma linguagem que
surge antecipadamente à expressão verbal, porque ela permite que o ser humano se
comunique com os outros, constituindo-se também como linguagem geneticamente social por
surgir a partir das relações dos seres humanos entre si. (PILETTI; ROSSATO, 2011).
Estas considerações propiciam uma reflexão sobre a função das emoções afetivas
no desenvolvimento de sujeitos sociais e constituição de relações favoráveis à construção de
um novo estilo de vida. Como a afetividade está presente nas circunstâncias da vida humana e
se manifesta como reações psicofisiológicas ou emocionais, pode se constituir em uma forma
de sentir e conceber a vida fundamentada na solidariedade das relações, no respeito e no
cuidado do outro e da natureza. Pela sua função de fazer sentir, ela pode constituir-se em um
mecanismo de equilibrador da vida no convívio social e nas relações com o meio ambiente
natural, condição que o ser humano dispõe para estabelecer vínculos fraternos e de sentimento
de pertença e desenvolvimento de compromissos com a humanidade e com a comunidade de
vida. Neste sentido, La Taille afirma que:
Quando se trata de analisar o domínio dos afetos, nada parece haver de muito
misterioso: a afetividade é comumente interpretada como uma “energia”, portanto
como algo que impulsiona as ações. Vale dizer que existe algum interesse, algum
móvel que motiva a ação. O desenvolvimento da inteligência permite, sem dúvida,
que a motivação possa ser despertada por um número cada vez maior de objetos ou
situações. Todavia, ao longo desse desenvolvimento, o princípio básico permanece o
mesmo: a afetividade é a mola propulsora das ações, e a Razão está a seu serviço.
(LA TAILLE, 1992: p. 65)

Concebe-se a dimensão afetiva como uma possibilidade de construção
humanística e impulsionadora de relações de justiça e igualdade de direitos como alternativa
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para melhorar a qualidade da existência humana. É uma dimensão que exige as habilidades da
empatia, da sensibilidade, onde o ser humano reconhece o outro ser humano como seu
semelhante, do reconhecer as emoções do outro, da comunicação e da percepção das questões
sociais que indicam as necessidades dos outros e a compreensão de que os sentimentos
humanos são semelhantes. Esta compreensão pode favorecer um estilo de relações mais
humanas, evitando a indiferença, agressão e a injustiça. Neste sentido, o estímulo e a
educação da dimensão afetiva poderão favorecer as relações de cooperação e uma
convivência compartilhada, possibilitando um modo de viver mais saudável e, portanto
sustentável.
A afetividade compreendida como a capacidade de se relacionar e estabelecer
vínculos de familiaridade com outras pessoas poderá ser eficaz na superação das adversidades
e na construção de uma convivência social saudável. Com esta expectativa, pode-se pensar em
interações mais refinadas entre as pessoas no sentido da aceitação e do respeito, bem como
em ambientes mais saudáveis, limpos ou despoluídos e inteiros. Nesta perspectiva, busca-se a
contribuição de Maturana (1998, p. 97):
A convivência social se fundamenta e se constitui na aceitação, no respeito e na
confiança mútua, criando assim um mundo comum. Nessa aceitação, nesse respeito
e nessa confiança mútuos é que se constitui a liberdade social. Isto é assim porque a
constituição biológica humana é a de um ser que vive no cooperar e no compartir, de
modo que a perda da convivência social traz consigo a enfermidade e o sofrimento.

Ainda segundo Maturana (1998), a ausência de uma vida compartilhada pode
ocasionar enfermidades e sofrimentos. A busca de estilos de vida saudáveis está ligada a
dimensão da criatividade como capacidade de se reinventar as situações da vida no cotidiano
e nas realidades de incertezas.

5.2.3 Dimensão criativa

A dimensão criativa do ser humano é representada pela capacidade de aprender
continuamente e continuamente encontrar as soluções necessárias para superação de conflitos
e desafios postos pela realidade social, econômica, política e cultural. Uma dimensão que diz
respeito ao fazer enquanto ação criativa e recriadora, a uma possibilidade de gerar harmonia e
beleza como forma de superação do caos e da desordem, contribuindo coletivamente para o
bem comum, para a descoberta de si mesmo e do universo em que se habita, envolvendo todas
as outras dimensões: física, emocional, cognitiva e espiritual, de forma integradora. Como
fala Freire (1996, p.32), “a necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não

105

deve ser feita a distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Decência
e boniteza de mãos dadas”.
Delors (2012, p. 78) afirma existir “uma questão comum aos países desenvolvidos
e em desenvolvimento: como aprender a comportar-se, eficazmente, numa situação de
incerteza, como participar na criação do futuro?”. Para ele, a humanidade é desafiada a
exercer a criatividade através de duas situações essenciais que dizem respeito à condição
humana e de existir independente do lugar onde mora ou da condição social que pertence: é a
competência do ser pessoa e a habilidade para viver junto com outras pessoas. Destas duas
capacidades, dependem as conquistas mais elevadas das sociedades e seu desencadear é
resultado da ação criativa das pessoas.
No processo de tornar-se pessoa, desenvolver as habilidades para viver juntos e
cooperar na criação do futuro, a participação parece ser de fundamental importância para o
aprendizado, a integração dos seres humanos entre si e a cooperação nas causas comuns. No
caso dos jovens da FCG, a participação é inerente ao exercício da cidadania. Ao se recusarem
à postura de vítimas carentes, constroem-se como novos cidadãos que assumem uma
identidade e, a partir dela, se projetam para a comunidade e para o mundo. Pode dizer-se que
a experiência destes jovens é uma possibilidade de geração de uma nova cultura política com
a construção de novas formas de socialização e autonomia. A relação entre autonomia e
participação está no exercício da cidadania, na formação de sujeitos sociais capazes de
atribuir significados à sua existência e às relações com o meio onde estão inseridos, o que
pode favorecer o aprendizado e as experiências da participação no enfrentamento dos desafios
cotidianos que, no caso destes jovens, consiste em enfrentar a realidade do Semiárido, criando
sua própria forma de se expressar, se comunicar e fazer arte, recusando o pacote pronto da
mídia comercial e a postura de receptores passivos. Este enfrentamento da realidade pode
gerar a autonomia, na medida em que se apropriam de sua condição de ser pessoa no mundo.
Neste sentido, Freire ajuda a compreender o sentido de ser pessoa no mundo quando afirma:
[...] mais do que um ser no mundo, o ser humano se torna uma presença no mundo,
com o mundo e os outros. Presença que, reconhecendo a outra pessoa como um
“não-eu” se reconhece como “si próprio”. Presença que se pensa a si mesma, que se
sabe presença, que intervém que transforma que fala do que faz, mas também do que
sonha, que constata, compara, avalia, que decide que rompe (FREIRE, 1996, p. 18).

A dimensão criativa favorece a presença do ser no mundo através da participação
e esta, por sua vez, requer formas de atuação que exige do sujeito à consciência de si mesmo,
de sua forma de estar no mundo e o exercício das habilidades impulsionadas pelas dimensões
cognitivas, afetivas e espirituais que compõem o ser por inteiro, íntegro em seus potenciais.
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Desta forma, acredita-se que, para a juventude que se afirma na construção da cidadania
participativa, a gestão cultural como ação criativa possa ser um recurso estimulante da
condição de sujeitos sociais pelo desenvolvimento das diversas dimensões humanas. Nesta
perspectiva, considera-se que o ato de participar deva ser uma necessidade do processo de
desenvolvimento humano desencadeado pela consciência que os sujeitos desenvolvem sobre
si mesmos e sobre sua presença no mundo, e não como atribuições pensadas e impostas por
outros aos jovens.
A relação juventude e política na FCG se abre para horizontes como: a formação
para a cidadania responsável; o desenvolvimento humano como formação da identidade
cultural; autoestima e fortalecimento da imagem regional e a articulação do pensamento local
com o global. Os jovens da FCG estão inseridos no mundo, em um modelo econômico e
social capitalista; porém, recebem uma formação política que possibilita a construção de um
modo de vida diferenciado. É a política de valorização do território do Sertão Semiárido
caririense e da formação de sujeitos com a identidade específica do seu território e inclusão
social, a partir de ações culturais que se constituem como processos políticos pedagógicos de
construção de uma nova forma de ser pessoa, de ser jovem no Semiárido pela busca do “ser
mais” (FREIRE, 2011). É o trabalho de produção da existência pela significação de si, do
lugar onde vive e da cultura. É, portanto, a formação como seres históricos, processuais,
inseridos no mundo e consciente de sua realidade.
Entende-se que a formação política deve favorecer o desenvolvimento da
consciência crítica que, necessariamente, não significa assumir uma postura combativa, mas
ter a consciência de não aceitar a desumanização imposta por meio de situações de
dominação, dependência e exclusão. O processo do “ser mais” se dá pela práxis de homens e
mulheres inseridos na história. A educação é oportunizadora do processo de politização do ser
humano, cuja prática é embasada no diálogo e na Problematização da realidade.

5.2.4 Dimensão espiritual

Vai além de uma compreensão compartimentada do ser humano. Ela envolve
todas as outras dimensões, superam os conhecimentos técnicos, a lógica da razão, busca uma
percepção que ultrapassa a disciplinaridade e exigem que se estejam atentos às experiências
vividas. Implica na capacidade de ampliação da percepção de si e do mundo e difere de
religião. Pode ser entendida como uma atitude diante da vida, uma postura vital em que se
atribui sentido existencial, constitui-se em processos de experiências e convivências. Não se
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expressa pela supremacia da lógica, nem pelas habilidades verbais e argumentos intelectuais.
De acordo com a terminologia moderna, é denominada de energia vital, parte não física que
constitui o ser humano em conjunto com as dimensões afetivas e criativas. Caracteriza-se
como energia de coragem, entusiasmo e determinação; a inteligência espiritual se refere ao
modo como desenvolver estas qualidades. (NARAINE; STRANO, 2003).
Na condição de quem se dispõe a refletir sobre o desenvolvimento humano
integrado em suas diversas dimensões, não poderia ignorar uma parte integrante deste ser que
é a espiritualidade. É importante lembrar o caráter indissociável entre espiritualidade e vida,
que emerge de uma origem não visível, mas se manifesta nos aspectos concretos do viver
cotidiano.
Uma das principais intuições da nova compreensão de o que seja a vida foi a de que
as formas e funções biológicas não são simplesmente determinadas por uma “matriz
genética”, mas são sim, propriedade que nasce espontaneamente da rede epigenética
inteira. Para compreender esse surgimento espontâneo, temos de compreender não
somente as estruturas genéticas e a bioquímica da célula, mas também as complexas
dinâmicas que se desenrolam quando a rede epigenética se depara com as restrições
físicas e químicas. (CAPRA, 2005, p.29).

Sendo a espiritualidade uma dimensão humana, pode-se compreender que sua
origem é a própria vida. Neste sentido, o pensamento ecológico com suas possibilidades de
relacionar os acontecimentos e os conhecimentos com a vida no contexto social, econômico e
político ajuda a compreender a integração da espiritualidade na vida, favorecida pelas relações
dos seres humanos entre si e com a natureza através da comunicação e da construção imaterial
como o pensamento, a sensibilidade e a solidariedade. Estes constroem significados e sentidos
que podem ser partilhados como experiências, crenças e valores em um contexto significativo
e necessário aos desafios porque passa a humanidade do mundo atual, vivenciando violência,
depressão, uso excessivo de psicotrópicos, medicamentos que atuam sobre o cérebro, perda de
sentido, crise de valores e destruição da terra e da natureza. A espiritualidade não pode ser só
mais uma dimensão humana, mas a dimensão que engloba todas as outras dimensões do ser
humano.
O novo paradigma em que se aventura neste contexto apresenta as teorias das
inteligências múltiplas apresentadas por Howard Gardner, inteligência emocional apresentada
por Daniel Goleman, aprendizagem emocional por Henri Wallon e a inteligência espiritual
pelo psicólogo Richard N. Wolman, pesquisador da natureza da espiritualidade. São
possibilidades para o desenvolvimento do aprendizado do ser como desenvolvimento
humano. Ser, para mergulhar profundamente em sua essência e trazer para fora um estado de
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autonomia, determinação e dignidade para seguir em frente nos propósitos da vida como ser
de virtudes e compaixão. O exercício da espiritualidade pode fazer emergir o despertar da
consciência para descobertas de conexões mais profundas como condições para enfrentar as
adversidades da vida com esperança partilhada, comunicação e ações organizadas de
cooperação pelo que realmente está acima de qualquer diferença cultural, étnica ou religiosa,
a necessidade de todos por água limpa, um mundo despoluído e sem violência, paz e
condições de vida.
Para Boff, (2005, p.28), espiritualidade tem a ver com experiência de vida e não
com doutrina, experiência vivenciada, sentida com o ser inteiro. “Espiritualidade é uma forma
de olhar a vida, um jeito de encarar os problemas e encontrar soluções, [...] então se percebe
que o visível é parte do invisível e que ambos fazem a mesma realidade”. Assim, pode-se
perceber na organização dos grupos sociais, especialmente na América Latina, na sua forma
de organização, na sua esperança e resistência como os grupos e movimentos de direitos
humanos, negros, índios e mulheres que resistem aos processos de dominação e exclusão.
Para Boff, é oportuno se perguntar qual é a força que sustenta esses grupos em suas lutas,
onde buscam e encontram esperança para continuar a resistir e a querer uma sociedade mais
humana e feliz? Uma ética de compaixão e solidariedade que estimulam os compromissos em
defesa do ser humano e da vida do planeta atribui sentido para se falar em desenvolvimento
humano e espiritualidade.
O aprender a ser diz respeito ao desenvolvimento de personalidades com
autonomia para distinguir-se dos demais e agir de forma independente do controle de outros,
bem como a capacidade para conhecer os próprios potenciais e limites, processo que envolve
a pessoa em suas dimensões físicas, cognitivas, emocional e espiritual. Onde o aprender a ser
inclui o aprender a relacionar-se consigo mesmo, com os outros seres humanos, com a
natureza e com o transcendente. Este aprendizado encontra apoio na abordagem das
inteligências múltiplas de Howard Gardner, defensor de que o pleno desenvolvimento de uma
pessoa depende de um conjunto de capacidades conhecidas como “inteligências múltiplas”
que se apresentam como: Inteligência Linguística, que permite a capacidade da comunicação;
Lógica Matemática que capacita para as relações abstratas; Musical desenvolve a
compreensão das composições do som; Espacial possibilita a percepção, a transformação e a
criação de imagens; Sinestésica, que favorece o trabalho com o corpo de forma especializada;
Intrapessoal, revela capacidades de introspecção que favorece a construção de um perfil
preciso de si mesmo para posicionar-se de forma efetiva perante a vida; Interpessoal, estimula
a capacidade de relacionar-se e compreender as pessoas, agindo de maneira cooperativa na
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sociedade; e Naturalista, pois favorece o desenvolvimento das ciências naturais e da
competência para compreender e relacionar-se com a natureza de forma ética e responsável,
sensível a dimensão criadora da vida. (GARDNER, 1994).
A espiritualidade é uma atitude que coloca a vida no centro, que a defende, que a
promove e a reverencia. Alimentar a espiritualidade significa alimentar a vida, estar
aberto a tudo que seja portador de vida. É cultivar a vida em nossos espaços interior
e exterior, cultivo que se reflete no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, de viver e
conviver. (MORAES, 2008, p.200 apud MORAES, 2010, p. 158).

Moraes ajuda a compreender a espiritualidade como uma experiência que pode se
constituir a partir da prática transdisciplinar ou integração dos conhecimentos que podem
proporcionar uma compreensão da realidade, articulando os componentes de diversas
disciplinas em uma postura de abertura à diversidade de conhecimentos que se caracterizam
pelo respeito e pelo cuidado com a vida em seus aspectos mais amplos, experiência que
requer a construção de uma cultura de autoconhecimento e interação com os outros seres
humanos e com a natureza como experiência de conexão dos aspectos objetivos e subjetivos
que estabelece a integração entre corpo, imaginação e sensibilidade.

5.3 Construção de significados

Como objeto de estudo, a construção de significados do ser jovem no Semiárido é
compreendida na concepção de objeto processual movimentado pelos sujeitos da pesquisa. A
abordagem deste objeto se situa na dimensão humana do Desenvolvimento Regional
Sustentável como categoria de desenvolvimento jovem no contexto do Semiárido Caririense.
Assim, faz-se necessário compreender o termo significado como conceito trabalhado nesta
pesquisa; para isso, adota-se a contribuição de alguns autores que abordam o tema do
significado a fim de que se possa entendê-lo e identificá-lo na dinâmica dos jovens.
A abordagem de Vygotsky sobre significado e sentido apresenta a linguagem
como principal recurso capaz de construir conceitos e constituir a relação entre sujeito e
objeto de conhecimento. Para este autor, o significado consiste no ato de pensar e no elemento
fundamental da palavr, e se constitui na integração da fala com o pensamento. A linguagem é
construída pelo pensamento e pela interação social; desta forma, os significados se tornam
elos simbólicos entre a pessoa em sua realidade e o sentido das palavras. “Uma palavra sem
significado é um som vazio”. (OLIVEIRA, 1992, p.81).
Para Vygotsky, o significado é um componente fundamental da linguagem como
ato pensado e expresso através da palavra, mas que não é de domínio exclusivo da cognição

110

porque a palavra se constitui em uma vinculação entre as dimensões cognitivas e afetivas. A
partir desta compreensão, a palavra se constitui de significado e sentido, compreendendo
como significado a relação objetiva processada pela palavra e, por sentido, o significado desta
palavra para cada pessoa em seu contexto de vida. O sentido da palavra relaciona seu
significado aos motivos afetivos das pessoas no contexto de suas vivências. (VYGOTSKY,
2007).
Na ação e significação no ato de brincar, Vygotsky afirma que a criança se
relaciona com um brinquedo na busca de realizar seus desejos, o que a leva a pensar e agir.
Nesse processo, as ações internas e externas são inseparáveis e produzem movimentos que
expressam elementos internos como a vontade, a imaginação e a interpretação. Assim, um
cabo de vassoura, por exemplo, dinamizado pela ação de bater os pés no chão, ganha o
significado interno de se cavalgar em um cavalo. Desta forma, os significados têm origem na
dinâmica interna e se expressam nas relações dos sujeitos com os objetos que os cercam. Ao
tomar o termo “significado” como uma condição interna ou um processo mental, pode-se
defini-lo como uma ação que predispõe o indivíduo a persistir em um comportamento em
direção a metas a serem alcançadas em seu interior com repercussão expressivamente
exterior, manifestada por um comportamento ajustado e direcionado aos objetivos pretendidos
em estado ou necessidade a ser satisfeito. Um processo psíquico e físico, ocorrido em
harmonia como condição de desempenho e continuidade de tarefas a serem realizadas.
(VYGOTSKY, 2007).
A educação problematizadora de Freire considera o ser humano como ser
histórico e como tal um ser em construção. Seu estado de incompletude leva homens e
mulheres a se reconhecerem como sujeitos inacabados e conscientes de sua inconclusão,
vivendo em um mundo também inacabado e, portanto, com a possibilidade de continuar se
desenvolvendo e repensando a própria vida. Esta consciência torna o ser humano construtor
de si mesmo e da realidade, através de um movimento denominado por Freire como “busca do
ser mais” (Freire, 2011, p.101). Esta expressão freiriana é concebida neste trabalho como um
signo, base de uma comunicação portadora de significado como uma representação mental e
concreta do sentido existencial. “Ser mais”, neste contexto, é uma forma de significar a
existência humana. Esse processo exige uma compreensão da pessoa sobre si mesmo e sobre
suas capacidades de desenvolver as condições para significar-se a si mesmo, às atividades que
realiza e o lugar onde vive.
Assim, a busca do “ser mais” consiste no contínuo instigar das capacidades
criativas de realização da pessoa através do dinamismo interno manifesto em ações concretas
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pelo ato de satisfazer as necessidades humanas e atribuir sentido à vida como forma de
existência. É entendido e denominado de ato de significar a vida como forma de
reconhecimento e aceitação do existir. O significado, neste contexto, deve ser entendido como
forma de superação das adversidades através de um processo dinâmico que possibilite uma
convivência consciente e digna no contexto de sua realidade.
Frankl (1992), na sua abordagem sobre o sentido existencial, também contribui
para a compreensão do conceito de significado. Para ele, o sentido é algo concreto e vivencial.
Para falar de sentido existencial, ele trata do vazio existencial, afirmando que esse problema
deve ser entendido como uma neurose sociogênica (conservação de aspectos humanos e
sociais que podem tornar-se uma patologia social), causada por uma sociedade moderna,
industrializada e consumista, que “cria” necessidades nas pessoas para ela satisfazer através
do consumo desenfreado. Contudo, como a real necessidade do ser humano é a de sentido, e
esta lhe é negada, ele defende que o homem moderno sofre coma sensação de “vazio interior”,
o que denominou como vazio existencial, expressa pelo tédio e a indiferença, ou seja, falta no
ser humano a ação de interferir na realidade e procurar melhorá-la, sobeja-se o desinteresse
pelo mundo. Isso porque a modernidade impulsionou a urbanização, provocando o desapego
das pessoas de seus territórios, de suas culturas e de seus valores, tornando-as vulneráveis à
perda de sentido, fato que prejudica especialmente os jovens. Assim, o termo “sentido” é
expresso como a manifestação de significados em uma situação concreta, como a força que
move a pessoa e a faz agir e decidir. Neste contexto, entende-se que o termo significado
procede da relação objetiva do sujeito com a realidade, produzindo sentido para a ação que
justifica, instiga e leva a um comportamento e a permanecer nele até chegar à sua conclusão
satisfatória.
De forma geral, a temática proposta tem como objetivo identificar os significados
construídos sobre o “ser” jovem no contexto do Sertão Semiárido e suas contribuições para o
Desenvolvimento Regional Sustentável a partir das experiências vivenciadas pelos jovens da
Fundação Casa Grande. Adota-se como significados os conteúdos que intensamente se
repetem nas falas destes jovens, expressando sentidos para suas vidas no contexto do
Semiárido. Como condição estrutural para a construção de significados, procura-se
reconhecer no discurso dos jovens a relação objetiva entre eles e a realidade onde vivem;
redes de relacionamentos em que estão envolvidos; influências de outras estruturas sociais; os
valores étnicos onde estão enraizados, os costumes e crenças que possam influenciar
oportunidades. A análise deste conteúdo é representada por três dimensões: ser, fazer e
conviver, caracterizadas pela imagem que os jovens têm de si mesmo e do lugar onde vivem
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pela manifestação de sua autonomia, ação cultural, aprendizado, participação e ambiente
como espaço de convivência e aprendizagem.
Figura 9 – Adolescente recepcionista no Memorial do Homem Kariri.

Fonte: Foto de registro de pesquisa de campo em dezembro de 2011.

Os significados identificados parecem se manifestar como suportes subjetivos de
contribuição para a superação dos desafios impostos pela realidade política e econômica na
Região. A ONG Fundação Casa Grande é identificada como suporte material que possibilita o
desenvolvimento dos jovens, podendo se pensar que a construção de significados e a
Fundação Casa Grande são elementos que contribuem para significar a vida dos jovens na
Região do Semiárido Caririense diante dos problemas climáticos e políticos que se
manifestam como escassez de água, falta de recursos e oportunidades. Os quadros a seguir
mostram de forma sintética os significados construídos e traduzidos pelos jovens.
A análise dos discursos dos jovens e a observação do seu cotidiano revelam os
significados construídos pelos jovens a partir de suas vivências e aprendizados e se
apresentam em caráter objetivo e subjetivo organizados em três eixos, ou dimensões que
representam o perfil da vida do ser humana: o ser pessoa, ser jovem no Semiárido, dimensão
que indica a qualidade do desenvolvimento humano; o fazer como uma das competências do
ser que possibilita a autorealização, a participação e a contribuição na comunidade local; e o
conviver como indicação de novas relações e possibilidades de vida coletiva. São dimensões
que se consideram fundamentais à formação dos sujeitos sociais, neste caso os jovens da
Fundação Casa Grande.
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Figura 10 - Jovem da FCG.

Fonte: http://www.fundacaocasagrande.org.br/blogs.php

5.3.1 Dimensão do Ser
A dimensão do “ser” representa o ser jovem no Semiárido a partir do recorte da
FCG e revela sua identidade pela imagem que tem de si, como ele se entende, a imagem que
ele faz do lugar onde vive e a sua autonomia como sujeito social. Entendem-se como pessoas
com potencial próprio, capacidade de aprendizagem, como jovens nordestinos com uma
identidade cultural e cidadãos do mundo, por poder se comunicar e fazer intercâmbio com
pessoas de outras realidades e culturas. Ao serem indagados sobre o que é ser jovem no
Semiárido, afirmam que “é ter autoestima, saber se comunicar e não ter medo de lutar”
(informação verbal)31.
Ao falar destes aspectos, os jovens manifestam autoconfiança e autoestima
elevada e não se colocam como vítimas nem da seca, nem da política do Semiárido. Esta
compreensão sobre si parece ser um empoderamento dos jovens que ultrapassa as fronteiras
do Nordeste sem perder a identidade.
O processo de desenvolvimento do ser está intimamente ligado ao processo de
aprendizagem. Desta forma, o aprender a ser exige que se considere a predisposição dos
indivíduos como as conhecidas tendências para a música, por exemplo, e outras habilidades.
Esta questão diz respeito à educação da inteligência, considerando que não há destino
determinante de pessoas que sejam designadas ao sucesso e pessoas condenadas a fracassar na
31

Informação fornecida pelo jovem Felipinho, em entrevista concedida na FCG em 27 de julho de 2012.
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vida. Neste sentido, aprender a ser se torna um exercício constante na busca do
autoconhecimento e educação dos potenciais pessoais, que se aproxima da inconclusão
humana abordada por Paulo Freire, que trata da inserção da pessoa no movimento de busca
constante para “ser mais”. Quando ele diz que a busca do “ser mais” só se justifica pela
humanização, ele ressalta o sentido da transformação que exige compromisso e coerência com
o ser humano concreto em situação socialmente injusta, proibido de “Ser Mais”; esta busca
significa a possibilidade deste ser humano sair do estado de objeto, ou produto do sistema
dominante e incluir-se no processo de humanização pela práxis dos conhecimentos e inserção
na realidade. (FREIRE, 2011, p. 101).
As transformações necessárias ao mundo dependem de compromissos autênticos
com o ser humano; para isso, é necessário o desenvolvimento da consciência crítica que
considere a pessoa como ser concreto e sua realidade como base de construção da
humanização. Nesta perspectiva, procura-se entender a juventude da Fundação Casa Grande
em sua realidade de construção de saberes do aprender a ser, a fazer e a conviver no contexto
do Semiárido, considerando o jovem como sujeito de seu processo de desenvolvimento
humano e de sua inclusão social. Refletir sobre a juventude do Semiárido no contexto atual é
viver a esperança freiriana, elemento necessário ao processo de humanização e originado na
consciência da inconclusão humana que se torna na busca permanente para significar a vida.
Desta forma, a esperança que faz agir é uma ferramenta necessária para se lidar com os
desafios e limites que impedem a pessoa de ser dignamente humana; é no contexto de
injustiça social que nasce a esperança e move a busca de sentido para existência frente aos
desafios vivenciados na realidade; este esforço é denominado por Freire como “busca do ser
mais”. (FREIRE, 2011, p.104). Isso transparece na fala de um dos jovens, ao afirmar que “ser
jovem é poder ser humano e acreditar no que eu posso fazer, no que eu posso aprender e onde
eu posso chegar” (informação verbal)32.
Os jovens relataram suas tendências e habilidades inatas para aprender e
desenvolver competências necessárias as suas realizações como cidadãos, que envolve o
aprendizado da música, da fotografia, da arqueologia, da comunicação, da produção
audiovisual, do teatro e do desenho; esses potenciais os “empoderam” porque lhes dão a
condição de crescimento e inclusão social. A construção de conhecimentos na concepção dos
jovens se caracteriza como conhecimentos acadêmicos e apropriação de saberes práticos do
fazer que são construídos na dinâmica da troca de experiências, da convivência no grupo e em
32

Informação fornecida por Fabiana, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de dezembro de
2011.
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estudos e eventos realizados pela ONG e por outras entidades. Como exemplo, cita-se a
experiência um jovem participante da Fundação Casa Grande que se tornou fotógrafo e hoje
mora e trabalha no Rio de Janeiro. Segundo sua mãe, o convívio com um turista contribuiu
para que o jovem despertasse e desenvolvesse o aprendizado da profissão com a qual prestou
serviços ao Banco do Nordeste Brasileiro, dentre outras empresas relevantes para a Região,
como o SESC e a Natura; a cultura das novas tecnologias, dos equipamentos eletrônicos, do
computador, internet, microfones e câmeras são instrumentos de aprendizados no cotidiano
dos jovens em integração com a cultura herdada do povo Kariri, tradição regional.
A imagem que os jovens têm da Região onde vivem envolve os vínculos afetivos
com o grupo de convivência e aprendizagem, com a Fundação Casa Grande, com a cultura
raiz regional e com os representantes desta cultura, os “mestres da cultura popular”, que para
eles representam a riqueza da região e uma possibilidade para se desenvolver e viver no lugar.
O sentido de pertencimento justificado pela valorização da Região e de seus potenciais
culturais como as lendas, os mitos, os sítios arqueológicos, os saberes e a arte, a Chapada do
Araripe mais que uma reserva florestal, é para os jovens um território de pertencimento e
possibilidades de desenvolvimento para os seus habitantes. Observou-se que a cultura e os
conhecimentos são necessários a esta juventude, pois manifestam grande ênfase aos
conteúdos e gosto pelos elementos da cultura local tradicional, bem como pelas novas
tecnologias, cinema e teatro. Uma vez que têm acesso a estes meios, o lugar se torna
importante e não sentem necessidade de migrar para outras regiões.
Os jovens estão consumindo o imediatismo. Os jovens precisam acreditar
primeiramente neles mesmos, foi o que aconteceu comigo, eu poderia estar
cumprindo uma jornada de trabalho que termina as 17 horas e continuar acomodado
sentado na TV assistindo uma programação totalmente falida, mas estou aqui porque
me inquieto e continuo acreditando em mim mesmo (informação verbal)33.

Como autonomia, percebeu-se a capacidade de fazer escolhas e assumir
responsabilidades. Estes jovens poderiam ter uma vida menos comprometida, ou migrar para
os centros urbanos como fazem outros jovens. No entanto, escolhem participar da FCG e esta
escolha implica em responsabilidade com consigo mesmo e compromisso com a comunidade.
É uma escolha pela inserção social através da arte e da cultura. Têm um discurso não
combativo, mas articulado em uma visão inversa ao convencional, valorizando o local, o
alternativo, a arte e a cultura; isso pode indicar um novo tipo de sujeito social com uma forma

33

Informação fornecida por João Paulo, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22 de dezembro
de 2011.
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própria de se expressar. São eles quem decidem participar de uma organização que exige
responsabilidade consigo mesmo e compromisso como o lugar, com a sua história e com os
outros jovens. A autonomia se caracteriza pelas atitudes de responsabilidade em assumir o
processo de aprendizagem e o próprio crescimento. A ONG favorece as condições para que os
jovens se manifestem como sujeitos de desejos, respeito ao direito de escolher o que querem
aprender e assumir como responsabilidade; quem gosta audiovisual, aprende sobre
audiovisual e se responsabiliza pelas produções nesta área, assim se segue nas outras
modalidades como rádio, música, teatro e gibi. O desejo do aprendiz pode ser um fator
estimulante do aprendizado e de suas ações no mundo, o qual se trabalhado devidamente,
poderá desenvolver o autoconhecimento e contribuir na construção da identidade de forma
positiva. Percebeu-se o enfoque dado pelos jovens à importância dos próprios potenciais
como recurso próprio com que contam para suas articulações com o mundo. Assumir os
próprios desejos implica querer ser mais gente, mais feliz, adquirir mais condições de
integração com o mundo.
Eu era uma pessoa tímida as pessoas mexiam comigo, com o passar do tempo perdi
a timidez. Descobri o audiovisual como profissão, meu pai queria que eu fosse
policial e eu não queria. Me inseri na Casa Grande e assumi a gerencia da TV.
Trabalho com audiovisual, é uma ferramenta que transforma a vida das pessoas. É
pelo gostar que se desenvolve uma forma de poder trabalhar (informação verbal)34.

Para que os jovens possam se engajar no processo de emancipação, é necessário
reconhecer as formas de opressão expressas no sistema dominante. As questões pensadas pelo
mercado de trabalho impõem aos jovens uma busca desenfreada pelo profissionalismo de
sucesso, quando o contexto político e econômico torna estas questões inacessíveis para muitos
jovens. Outro questionamento se faz ao modelo de juventude veiculado pelos meios de
comunicação comercial, em que a imagem do jovem é apresentada de forma utilitarista como
meros consumidores de produtos e ideias. Ainda em alguns campos institucionais, os jovens
são estimulados à militância a serviço de interesses institucionais. A fala dos jovens da
Fundação Casa Grande não manifesta uma crítica dirigida ao modelo de juventude adotado
pelo sistema social, econômico e político; por outro lado, expressam um entendimento da vida
e autonomia ao optarem por uma forma de ser, produzindo um estilo de vida diferenciado
pautado na arte, e na cultura, valorizando os saberes tradicionais locais e o diálogo com as
novas tecnologias interagindo com o mundo.

34

Informação fornecida por Francisco Helio de Sousa Filho, 24 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 27 de julho de 2012.
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Diante dos desafios da Região semiárida, como a escassez de água, a falta de
oportunidades e de recursos, eles acreditam que é possível se realizar como cidadão no
caminho que escolheram, porque encontram a Fundação Casa Grande como mediadora do
acesso às novas tecnologias, aos conhecimentos, à cultura e aprendizagem que dão significado
às suas vidas e possibilidades de realização, o que torna evidente dois aspectos: a importância
do direito de escolha e sentido de pertença na formação dos jovens como parte do processo de
desenvolvimento dos potenciais humanos; e que o diferencial do trabalho da Fundação Casa
Grande com a juventude é o fortalecimento da imagem do Homem Kariri pela valorização e
pela divulgação da cultura local.
Quadro 1 – Significados do Ser Jovem
DIMENSÃO DO SER
SIGNIFICADOS
Caracterização

Significado Expresso pelos Jovens

Pessoas com potenciais
próprios.

ANÁLISE DO PESQUISADOR
Traços Psicológicos e Sociológicos

Autoestima elevada.
Não se colocam como vítimas.

Capacidade de aprender.
Ser jovem nordestino.

Imagem de si mesmos

Ser jovem no Semiárido é
ter autoestima, saber se
comunicar e não ter medo
de lutar.
Ser jovem no Semiárido é
ser um guerreiro.
Saber lutar pelo que quer,
seja no Semiárido ou em
qualquer lugar.
Ser bom comunicador.
Habilidades para as artes e
comunicação.

Recusa a postura de carência e
dependência.
Identidade cultural definida.
Sujeitos de saberes
socialmente relevante.
Discurso que articula os
valores locais e as alternativas
da arte e da cultura.
Habilidades humanas e sociais
articuladas pelas artes e pela
comunicação.
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O centro do mundo é ali
onde vivem.
Lugar com desafios e
potenciais.
A cultura do lugar e os
potenciais naturais são
riquezas.
Os jovens no Semiárido são
cidadãos do mundo.

Imagem do Semiárido

Sentimento de amor pelo
lugar, pelos aspectos
geográficos, pela cultura e
pelas pessoas.
Povo trabalhador e bem
humorado.
Cultura rica em artes e
religiosidade.
Agricultura diversificada.
Recursos naturais como a
reserva florestal, os sítios
arqueológicos e as pedras
da Região.

Reconhecem que os desafios
do Semiárido são efeitos
causados pelas estiagens
prolongadas e pela ausência de
políticas adequadas à Região.
Apontam como potencial do
lugar: um povo trabalhado e
bem humorado.
Lugar com reservas de
minerais não metálicos como
os diversos tipos de rochas
encontradas na Região que têm
valor comercial e cultural.
Lugar comum e inserido no
mundo.
Sentimento de inclusão.
Olhar sobre si mesmo e sobre
o mundo.
Construção de vínculos
afetivos e sentimento de
pertença pelo lugar, pela
cultura e pelo grupo de
convivência.

A tradição oral com seus
saberes.
Refletir e se perguntar
sobre o que podem fazer.
Descobrir e conhecer suas
habilidades.
Ser jovem é poder colocar
ideias em ação.

Desenvolvimento do
autoconhecimento.
Exercício de uma liderança
embasada na compreensão de
que todos têm potenciais e
precisam de oportunidades
para se desenvolver.

Pensar para não cair na

Auto-organização e

Autonomia
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mesmice, ser criativo e
assumir ser diferente.
Conhecer-se e saber como
se sente bem e depois
assumir sua forma de ser.
Ser criativo, desenvolver as
habilidades.

Autonomia

É necessário e possível
aprender a viver no
Semiárido.
É possível desenvolver
novas experiências.

criatividade.
Exercício de aprender a fazer
escolhas e tomar iniciativas.
Reinvenção da participação
política juvenil e inclusão
social.
Compromisso com os jovens
da comunidade.
Discurso não combativo
articulado em uma lógica de
valorização do território e das
coisas do lugar.

Responsabilidade consigo
mesmo e compromisso com
a comunidade.

Figura 11 - Jovem nos estúdios da TV Casa Grande.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em março de 2013.

5.3.2 Dimensão do fazer

A dimensão do fazer é caracterizada pela gestão cultural, educação patrimonial,
comunicação e arte, onde os jovens desempenham suas atividades em equipes para
administração da ONG, coordenação dos laboratórios, participação na comunidade e
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articulação de atividades com os jovens através de: programas de rádio, educação musical,
documentários para TV, oficinas, cinemas temáticos e os serviços das “tecas”: biblioteca,
videoteca e DVDteca. Na perspectiva da cidadania e da integração social, o fazer destes
jovens está de acordo com alguns princípios norteadores da formação cidadã, como o direito
de ser reconhecido como pessoa com identidade, potencial próprio, oportunidade de
educação, estímulo para a participação na vida cultural, no direito de se relacionar com os
outros em espírito fraterno e ao livre desenvolvimento da personalidade com direito a uma
convivência de respeito e solidariedade em prol da manutenção da sustentabilidade da vida e
da paz.
Assim, quando os jovens da Fundação Casa Grande produzem programas
culturais e compõem suas próprias músicas; quando promovem a formação de plateias
apreciadoras de cultura com qualidade por meio do cinema temático, da formação de leitores
e do teatro; quando valorizam e divulgam os saberes culturais locais, eles estão construindo
sua autotransformação e contribuindo para a região onde vivem, estão expressando sua
autonomia frente ao sistema, dizendo para outros jovens que há outras formas de se ver
mundo e se posicionar nele. No legado de Paulo Freire, entende-se que a prática libertadora
tem que ser exercida pelos próprios oprimidos; nesta perspectiva, são os próprios jovens que
precisam construir sua libertação de um sistema que os aprisionam aos modelos de
clientelistas e consumidores mostrados pela publicidade comercial como expressão de
liberdade e felicidade, um sistema que não fala para a diversidade da juventude, mas prioriza
os jovens brancos e economicamente favorecidos criando exclusões e estado de
marginalidade. (FREIRE, 2011).
A imagem do jovem, comercializada por muitos instrumentos de comunicação de
massa, tem causado a muitos jovens conflitos e perda da identidade, por não se sentirem
incluídos no modelo de juventude veiculado pela mídia e por viverem os desafios das
periferias urbanas, dos Sertões Semiáridos e das regiões Ribeirinhas da Amazônia, vivendo às
vezes um sentimento de inadequação e até vergonha, no caso dos que vivem na agricultura, e
perda do sentido da vida, como no caso de jovens indígenas. Estas realidades se tornam um
desafio para a reflexão e para as práticas relacionadas à juventude e requer compromissos
com os espaços concretos e com as diferenças, para que os jovens sejam acolhidos e inseridos
em um processo de desenvolvimento que permita a criação de outras formas de expressão e a
emergência de novos sujeitos com novas formas de participação. Esta perspectiva sugere uma
aprendizagem que possa expandir experiências alternativas vivenciadas pelos jovens em
diferentes realidades.
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Se o praticando que se aprende a nadar, se o praticando que se aprende a trabalhar,
se o praticando também que se aprende a ler e a escrever, vamos praticar para
aprender e aprender para praticar melhor. (FREIRE, 1989, p.27)

O aprendizado do “fazer” se associa com o aprender a conhecer; logo, para
realizar algo são necessários os conhecimentos a ele relacionados. O aprender a fazer exige
que o educando coloque em prática seu conhecimento e disposição para fazê-lo o que
possibilitará seu desenvolvimento e o tornará apto a se posicionar no mundo de forma justa e
digna. A abordagem de Delors (2012) sobre os quatro pilares da educação para o futuro
contribui para o entendimento das dimensões do ser e do fazer na perspectiva da juventude do
Semiárido que se observa na Fundação Casa Grande. Segundo ele, há dois modelos
econômicos atuantes: o industrial, regido pelo trabalho assalariado e a economia informal
onde predomina o trabalho independente. Com a corrida do crescimento tecnológico,
ocorreram mudanças no setor industrial que substituiu grande parte do trabalho humano pelas
máquinas, gerando assim uma onda de desemprego e a valorização dos aspectos cognitivos no
trabalho. Com isso, o progresso, tanto para economia industrial quanto para informal, está
sujeito ao desenvolvimento de capacidades que converta os novos conhecimentos e
tecnologias em ideias e métodos geradores de novas possibilidades de trabalhos.
Esta perspectiva implica numa nova concepção do “aprender a fazer”, com
estratégias que responda às necessidades de sustentabilidade da vida nas diferentes
economias. Neste sentido, enfatiza-se a importância de se observar e estimular as iniciativas
não convencionais no campo do fazer, uma vez que, mediante as mudanças ocorridas no
âmbito econômico e social, o aprender a fazer não se enquadra mais exclusivamente como
aprendizagem para a realização de tarefas a serem executadas no espaço do trabalho. Isso
exige que se considerem as habilidades do “Ser” como forma de capacitação das pessoas para
enfrentar os desafios atuais no universo do trabalho e da sustentabilidade.
Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter significado simples de preparar
alguém para uma tarefa material bem definida, para fazê-lo fabricar no fabrico de
alguma coisa. Como consequências as aprendizagens devem evoluir e não podem
mais ser consideradas como simples transmissão de práticas mais ou menos
rotineiras, embora estas continuem a ter um valor formativo que não é de desprezar.
(DELORS, 2012, p. 76).

Qual é então a perspectiva do aprender a fazer no contexto atual? A questão
discutida por Delors mostra que o atual modelo econômico tem o domínio do informativo e
do cognitivo, deixando em desuso as formações de complementos profissionais da educação
formal que deixa de ser um fator determinante para os que buscam uma colocação no mercado
de trabalho. Este contexto no mundo do trabalho tece uma situação que exige o
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desenvolvimento das competências pessoais com vários níveis de habilidades relacionadas às
“qualidades subjetivas inatas e adquiridas”; estas habilidades são do universo dos valores
humanos tratadas como o “saber ser”. Portanto, um saber fazer que dê conta da vida frente aos
desafios atuais no campo do trabalho, tanto no que se refere à economia formal quanto na
informal como forma de trabalho autônomo e alternativo, exige a integração das duas
dimensões do saber fazer e do saber ser. Assim o aprender a fazer requer as competências do
aprender a conhecer e do aprender a ser. (DELORS, 2012, p. 77).
A Casa Grande me deu a oportunidade de me transformar num profissional da
música. Antes eu não sabia o que eu queria, a Casa Grande me deu oportunidade,
busquei o conhecimento que fez o que eu sou. A Casa Grande me transformou a ver
outras possibilidades partindo do intercambio possamos valorizar mais o nosso País
e o nosso povo. Minha transformação com o intercambio é de valorizar a cultura e o
lugar. Um peixinho que sai do rio e vai ao mar e volta para dizer aos outros o que
viu. A Casa Grande faz ir lá fora e voltar para somar com os outros. Me transformei
(informação verbal)35.

A abordagem sociointeracionista de Vygotsky diz que o homem se constitui como
tal a partir de suas interações com os outros seres humanos e com o meio social. Neste
entendimento, presume-se que a constituição do ser humano se dá pelas relações sociais em
que se inclui o fazer como atividade de socialização criativa e significativa. Na perspectiva de
Freire, o fazer se torna um instrumento constituinte do sujeito social como pessoa com
capacidade para reconhecer a si mesmo, seu processo no contexto social e reconhecer os
outros seres humanos como seus semelhantes; neste sentido, o fazer, ao mesmo tempo em que
produz bens materiais, ou imateriais, constrói e transforma o ser humano. Na perspectiva dos
jovens da Fundação Casa Grande, o fazer no Semiárido se caracteriza como atividades
coletivas onde os jovens se fazem partes integrantes do processo de desenvolvimento uns dos
outros que se constitui no ato de fazer como aprendizagem e, ao mesmo tempo, produção de
cultura, saberes e significados. Desta forma, entende-se que é pelo fazer que estes jovens
projetam-se como sujeitos sociais capazes de contribuir com a Região onde vivem. (REGO,
2010; FREIRE, 2011).
A participação como contribuição para a Região é uma forma de o jovem exercer
sua criatividade e cidadania, pois o Semiárido brasileiro conta com uma população de 4
milhões de jovens, um potencial que poderia contribuir na transformação de sua realidade a
partir da construção de novas relações fundamentadas no diálogo e no aprendizado para viver
no Semiárido. Pensar na participação destes jovens é pensar em uma educação que
35

Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
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desenvolva uma aprendizagem para se viver e desenvolver-se na Região. Para isso, é preciso
aprender coisas como: fazer a gestão da água, a adaptação da flora e da fauna ao clima da
Região e o resgate dos saberes e outros valores locais. É considerar as ações culturais, a
construção de conhecimentos e experiências das práticas sociais como estratégias de
desenvolvimento para a Região e para a juventude. Neste sentido, é necessário dialogar com
os jovens em suas realidades de dilemas, sonhos e potenciais, fazendo valer o direito de falar
e ocupar o seu lugar na sociedade.
Tenho muito contato com outros jovens através de oficinas de capacitações em
programas de rádios na área de comunicação e música. Em relação aos jovens da
comunidade é através da FCG com programas de rádio; esporte no parque dos
cajueiros; de um projeto que atende aos jovens das escolas através da formação de
plateia no Teatro Violeta Arraes; no parquinho para crianças; e internet gratuita com
o programa wifi e laboratórios. A educação musical e feita pela bandinha de latas
com instrumentos feitos de madeira e linha náilon onde eles constroem seus próprios
instrumentos; têm um acervo de músicas e vão tocando até chegar à banda da FCG.
A educação musical também é feita pelos programas de rádio, o objetivo da Rádio
FM Casa Grande é a formação de repertório musical para se ouvir a boa música. O
que me ajudou muito foi ouvir música. Fazemos um repertório musical que não é
tocado nas rádios comerciais. Formamos um conteúdo musical mais apurado,
tocamos músicas africanas de muita qualidade, blues, jazz, MPB, instrumental e
forró de pé de serra. É preciso apostar, plantar a semente para que os jovens possam
conhecer e ter outras opções musicais (informação verbal)36.

A construção de saberes na Fundação Casa Grande traz para este trabalho a
perspectiva da promoção da cultura de sustentabilidade, para a qual se faz necessário
estimular os potenciais do local como proposta prática que considere as necessidades dos
sujeitos do lugar. Os jovens em questão manifestam a necessidade de cultura e conhecimentos
quando fazem a opção de participar da Fundação Casa Grande; com esta escolha, eles
recusam uma vida ociosa e descomprometida que poderiam viver na Cidade de Nova Olinda,
ou migrarem para os centros urbanos em busca de trabalho. Em vez disto, optaram pelo
engajamento na ONG, comprometendo-se com o próprio crescimento pelo exercício do
cuidado e comprometimento com o patrimônio histórico e cultural; por meio do receptivo
turístico que os insere nos conhecimentos históricos, antropológico e cultural da Região; na
gestão cultural da ONG, onde produzem cultura com qualidade e realizam atividades
educativas fortalecendo a imagem da Região, do homem do lugar e da juventude como
construtora de saberes e experiências significativas.

36

Informação fornecida por Francisco Aécio Gonçalves Diniz, 26 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 22 de setembro de 2012.
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Quadro 2 – Significado do Fazer
DIMENSÃO FAZER
SIGNIFICADOS

ANÁLISE DO PESQUISADOR

Caracterização

Significado Expresso pelos Jovens

Traços Psicológicos e Sociológicos

Ação Cultural

Formação do cidadão ativo e
participativo que aprende a
fazer fazendo.

Formação para
experiência de
participação.

Resgate das memórias locais e
aprender a conhecer e contar a
história do lugar.
Interação com a comunidade e
com o mundo.

Aprendizado histórico, cultural e
antropológico da Região.

Oportunidade de descoberta de
si, transformações e inclusão
social.

Formação de leitores.

cidadania
liderança

e
Educação Patrimonial

Comunicação

Forma de se expressar e
mostrar o que o Cariri tem de
bom.
Arte
Divulgar a arte popular, mitos
e lendas do Povo Kariri.

Exercício da fala contra a cultura
do silêncio e da acomodação.

Aprendizado pela produção de
programas de rádio e vídeos
documentários para TV.
Formação de plateia apreciadora
da arte.
Forma de criar coisas a sua
imagem e semelhança.

Riqueza e patrimônio do lugar.

Cultura

Riqueza do lugar, herança dos
antepassados, valores que deve
ser preservado e divulgado.

Integração entre a tradição oral e
as inovações modernas.
Fortalecimento da imagem do
homem do lugar.

Aprendizado

O aprendizado inicial é de
conhecimento do espaço, das
pessoas do grupo e mudança
de comportamentos
antissociais.

Socialização.
Administração das escolhas e da
aprendizagem.
Sentido do cuidado.

Aprendizado do cuidado.

e
e
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Aprendizado do receptivo
turístico. Contar a história do
lugar.
Aprender a ser bom
comunicador com autoestima e
coragem de lutar.
Aprendizado
Exercício da habilidade de
escolha.

Música, comunicação em rádio,
teatro, produção vídeo e turismo
como ferramenta educativa e de
participação.
Trabalho coletivo.
Exercício da fala como recurso de
participação e inclusão social.
Aprendizagem cooperativa.

Compartilhar saberes e trocar
experiências.
Quem aprende tem a
responsabilidade de ensinar.

Participação ou
contribuição para a
Região

Formação e inclusão social dos
jovens.

Atividades realizadas com
crianças e jovens.

O que se aprende deve ser
ensinado aos outros.

Compromisso e partilha dos
saberes.

Participar do processo de
construção do lugar.

Atividades educativas através de
programas de rádio, educação
musical, cinema temático,
oficinas e leituras.

A Casa Grande faz ir lá fora e
voltar para somar com os
outros.
Os Cariris de hoje estão
usando as novas tecnologias e
mostrando sua cultura ao
mundo.

Viagens e intercâmbio.
Valorização e divulgação da
cultura local.
Fortalecimento da identidade
regional.
Participação em projetos comuns.
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Figura 12 – Jovem e crianças da FCG no laboratório de arqueologia.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em março de 2013.

5.3.3 Dimensão do conviver

A convivência dos jovens na Fundação Casa Grande se caracteriza pelas
experiências vivenciadas como comunidade de aprendizagem, espaço de saberes
compartilhados onde os jovens se reúnem em torno dos conhecimentos em atitude de partilha
e troca de experiências e, como comunidade de convivência, caracteriza-se pela capacidade de
viver junto e pelas competências da interação social e pelo diálogo com pessoas de culturas
diferentes como visitantes e turistas. Nas palavras de uma jovem da FCG, ela afirma:
“Aprendi a conviver com as diferenças e diversidades. Nosso convívio é um aprendizado
constante, cada um tem que fazer sua parte. O respeito é fundamental para a vida em grupo.
Não devemos pensar só na gente, mas nos outros” (informação verbal)37.
O ambiente da Fundação Casa Grande está inserido no contexto da Chapada do
Araripe no Semiárido Caririense. Este espaço foi constituído com a restauração da primeira
casa da antiga Fazenda dos Tapebas, ponto de passagem da estrada das boiadas que ligava os
Estados do Maranhão e Piauí ao Sertão dos Inhamuns no período da civilização do couro,
início do século XVIII. Hoje, Cidade de Nova Olinda, onde se situa a Fundação Casa Grande
funcionando como Escola de Comunicação da Meninada do Sertão; o Engenho das Artes no
Teatro Violeta Arraes; o Memorial do Homem Kariri e a Associação dos Pais da comunidade
Casa Grande. O ambiente observado se caracteriza como espaço de acolhimento e
aprendizagem.
37

Informação fornecida por Fabiana Pereira Barbosa, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 22
de setembro de 2012.
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Como espaço de acolhimento, observou-se dois ambientes inteligentes para a
recepção de crianças e jovens na Instituição. O parquinho localizado no centro da estrutura da
Casa Grande, em chão de terra, arborizado com peças simples de madeira e pneu de carro,
parece estratégico. Este ambiente é bastante frequentado e dinamizado pelas crianças da
comunidade, há um fluxo da rua para este local dando a impressão de um ninho e a
perspectiva de futuro para comunidade, acredita-se que é neste ambiente que se inicia a
criação de vínculos afetivos e formação do sentido de pertença com a ONG e com o que ela
ensina. Há também um varandão, ambiente rústico semelhante às residências do sertão que
funciona como ponto de encontro dos jovens. São deste espaço que o sentimento de pertença
e a arte se estendem como eles dizem para a comunidade e o mundo. É neste ambiente de
encontros, brincadeiras e aprendizados que se tece a vida e o futuro de muitos jovens que por
ali passam.
Conviver é saber se situar onde está, saber viver de uma forma correta, é saber viver
onde está com as pessoas que se encontram no lugar. Para uma boa convivência é
necessário respeito, com o ambiente, com os animais, com as pessoas mais velhas e
com as pessoas mais novas. A primeira coisa que aprendi foi brincar. (...) O maior
aprendizado foi através do Museu onde pude conhecer mais o que eu gosto conhecer
a história do homem Kariri (informação verbal)38.

Como comunidade de convivência, observou-se que o aprendizado da arte, da
comunicação, do receptivo turístico e dos valores humanos se dá pela convivência onde cada
jovem que aprende algo tem o dever de ensinar aos demais, pela troca de experiência com
pessoas de outras realidades como turistas e grupos de intercâmbio cultural. A arte da música
é algo incentivado desde a infância, através de uma denominada de “bandinha de lata” que se
constitui em instrumentos de percussão construídos pelas próprias crianças. O aprendizado se
desenvolve na convivência dos que estão aprendendo com os que já sabem, na troca de
experiências com outras ONGs, na participação de eventos e na gestão cultural da Entidade.
Neste sentido, foi observado em um evento internacional promovido pela
Instituição, que uma garota de 12 anos assumiu a tarefa de cerimonialista sob as orientações
de uma jovem também da Instituição; na editora de gibis, observou-se que garotos de 11, 12 e
13 anos aprendiam a arte do gibi com um colega de 15 anos, habilidoso na arte de desenhar e
lidar com computadores. Assim, os saberes são construídos na forma de pequenas oficinas,
convivência de quem aprende e ensina para outros o que aprendeu. Nesta dinâmica, observou
uma relação respeitosa e movida pela vontade de aprender. O intercâmbio e a gestão da ONG

38

Informação fornecida por Francisco Iêdo Lopes da Silva Filho, 15 anos, em entrevista realizada na Fundação
Casa Grande em 27 de julho de 2012.
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são assumidos pelos jovens que se organizam com a ajuda de amigos da instituição e do
próprio presidente para a realização das atividades e projetos.
Aprendi na convivência da Casa Grande a balancear as relações, equilibrar a vida
com outras pessoas, saber ouvir, saber olhar, dar o meu olhar, ser mais humano, uma
relação no dia a dia. É um aprendizado mesmo nos atos mais simples eu estou
aprendo todos os dias, é como ler um livro de práticas humanas, relações humanas,
planejar meu presente e meu futuro. Ler um livro de vida, de organização pra vida
(informação verbal)39.

Na leitura de mundo que se faz, o aprender a viver juntos é um dos maiores
desafios do momento atual, que vive constantes tragédias de violência, onde o ser humano
tem acentuadas dificuldades para reconhecer no outro sua semelhança e se comprometer com
um futuro melhor para todos. Neste contexto, o quadro social global é caracterizado pela
violência e pela desesperança, marcada pela superficialidade com que a vida é tratada, pelas
formas de manipulação e exploração do ser humano e da natureza, uma imposição através dos
modelos de economia, comunicação social e, em parte, pela educação de reprodução e
condicionamento das pessoas ao sistema dominante. Este modelo já chegou ao seu limite ao
caracterizar-se com os aspectos da competitividade, exclusão social e exploração destrutiva da
natureza. É preciso ressignificar as relações humanas e a compreensão sobre a vida; para isso,
é necessário se repensar as formas de relacionamento e convivência humana. É como percebese na fala de um jovem da FCG: “Conviver é ajudar o próximo, pensar antes de agir. Eu acho
que é ter alegria, não causar mal a ninguém” (informação verbal)40.
Para Delors (2012), as possibilidades de se aprender a viver relações fraternas
necessárias à construção da sociedade sustentável se concretizarão pelo saber viver juntos.
Este processo requer o aprendizado da democracia, da cultura de paz e não violência e da
cooperação. Além destes valores, é necessário que o ser humano tenha o conhecimento das
dimensões locais e culturais que devem ser respeitadas e da dimensão universal enquanto
natureza humana, que é parte de um contexto de vida maior. Estas características precisam ser
compreendidas, assumidas, incorporadas e vivenciadas para se atingir as transformações
necessárias à humanidade.
Nesta perspectiva, uma estratégia possível a ser compartilhada é a participação em
projetos comuns que estimule os hábitos da arte e da solidariedade como o voluntariado e a
participação social, que poderão desconstruir os hábitos de competição e individualismo e
39

Informação fornecida por Francisco Helio de Sousa Filho, 24 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 27 de julho de 2012.
40
Informação fornecida por Lucas Cordeiro, 14 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa Grande em 27
de julho de 2012.
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construir novas formas de interação, cooperação, respeito e solidariedade entre as pessoas.
Sabendo que os conflitos fazem parte do processo existencial do ser humano, presume-se que
para uma convivência humanizada, os conflitos devem ser considerados como parte da
natureza humana e trabalhados com respeito, diálogo e reconhecimento do outro como
semelhante e da interdependência existente entre os seres humanos como forma de ajudar a
lidar com os percalços de forma satisfatória. Neste sentido, Delors (2012, p. 79-80) adverte
sobre o papel essencial da educação para uma convivência humana mais saudável e refinada
do ponto de vista da uma nova civilização:
Uma vez que a descoberta do outro passa, necessariamente, pela descoberta de si
mesmo, e pelo fato de que deve dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada do
mundo, a educação, seja ela fornecida pela família, pela comunidade ou pela escola,
deve antes de mais nada, ajudá-los a descobrir-se a si mesmos. Só então esses
sujeitos poderão verdadeiramente, colocar-se no lugar dos outros e compreender as
suas reações.

A dimensão da convivência na Fundação Casa Grande se apresenta ainda como
comunidade de aprendizagem, manifestando a capacidade de viver juntos como aspecto
determinante na construção do ser e efetivação do fazer humanizado. Isso implica em uma
aprendizagem que, conforme é abordado por Freire, seja humanizadora e estimuladora da
reflexão, da esperança e do respeito à autonomia do outro, da aceitação do diferente e rejeição
a qualquer forma de discriminação, como proposta de construção de um saber para superação
das forças que oprimem e geram individualismo, competição e perda de identidade, levando a
fragmentação e a exclusão social. Tal aprendizagem é expressa na fala deste jovem: “Aprendo
respeito num grupo de pessoas compartilhando conhecimento, para viver em harmonia é
preciso respeitar” (informação verbal)41.
A construção de saberes na experiência dos jovens da Fundação Casa Grande se
dá na convivência pela necessidade de aprender e se processa no compartilhar dos
conhecimentos. O jovem que aprende algo tem a responsabilidade de ensinar aos demais. Este
aprendizado se dá também nas relações familiares com o turismo de convivência, que
favorece a troca de experiências culturais e de saberes entre turistas e famílias receptoras e em
viagens e intercâmbio cultural. Esta forma de aprender requer o saber conviver com suas
exigências de habilidades para compartilhar saberes, seja na área do desporto, das artes, da
cultura, ou no nível dos valores humanos como as capacidades de comunicação, solidariedade
e vontade de aprender. (FREIRE, 1996; DELORS, 2012).
41

Informação fornecida por Daniel Rodrigues da Silva, 14 anos, em entrevista realizada na Fundação Casa
Grande em 27 de julho de 2012.
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A comunidade de aprendizagem da Fundação Casa Grande, segundo seus
gestores, não é regida por um método de ensino específico, nem se percebeu a figura de um
adulto que direcione as atividades de ensino e aprendizagem. De acordo com as observações,
poderia se caracterizar a liberdade de escolha das atividades de aprendizagem pelos jovens
como método motssoriano de Maria Montessori, ou com a proposta das inteligências
múltiplas de Gardner; a autonomia nas atividades como pedagogia da libertação de Paulo
Freire; o aprender a fazer com fundamento nos quatro pilares da educação de Jacques Delors;
e a aprendizagem compartilhada como a sociointeracionista de Vygotsky. Porém, não se trata
de classificar as atividades de aprendizagem dos jovens a partir de um método de ensino,
apenas entende-se que esta forma de aprender deve estar embasada em um referencial
filosófico capaz de sustentar uma prática cotidiana de aprendizagem significativa para a vida
dos participantes.
Nesta experiência, percebe-se que o elemento norteador e, ao mesmo tempo,
integrador do processo são as experiências culturais e artísticas compartilhadas. As
competências fundamentais neste processo são as habilidades de dialogar, compartilhar
saberes, superar preconceitos, respeitar as diferenças dos outros onde está implícito, ainda que
não verbalizado, a cultura de paz e não violência. Estas vivências permitem uma perspectiva
de desenvolvimento para os jovens; independentemente se vão continuar ou não na região,
como eles próprios costumam dizer, são saberes necessários para vida em qualquer lugar.
Assim, pode-se denominar essa experiência como ensaio na construção de uma humanidade
melhor, realizados por pessoas capazes de habitar o Sertão e lutar pelos seus sonhos e
aspirações, aprendendo a ser e viver numa convivência responsável e solidária, a partir da
cultura e dos valores do Semiárido.
Quadro 3 – Significado do Conviver
DIMENSÃO DO
SIGNIFICADOS
CONVIVER
Caracterização

Significado Expresso pelos Jovens

Lugar onde se brinca e se
aprende.
Ambiente da Fundação
Casa Grande

Lugar de companheirismo e
responsabilidade.
Espaço de memórias,
cultura, arte e comunicação.

ANÁLISE DO PESQUISADOR
Traços Psicológicos e Sociológicos

Ambiente favorável à criação de
vínculos afetivos e à formação
do sentido de pertença.
Espaço adaptado para o
aprendizado aberto à
comunidade.
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Ambiente da Fundação
Casa Grande

Espaço onde se cresce na
convivência, no cultivo da
amizade e no aprendizado
da comunicação.
Espaço familiar e de
amizade.

Espaço significativo para
crianças e jovens.

Não competitividade.
Paz e não violência.

Está em harmonia consigo
mesmo e entender a vida
em interação com as outras
pessoas.
Comunidade de
convivência

Lugar onde se cresce a
partir da convivência com
pessoas que influenciam
positivamente.

Resolução de conflitos.
Capacidade para viver juntos,
no exercício do respeito e da
solidariedade.

O convívio é um
aprendizado constante, cada
um tem que fazer sua parte.

Comunidade de
aprendizagem

Não está acima nem abaixo,
mas igual aos outros.
Escola de comunicação,
visão de mundo e ação.

Espaço de saberes
compartilhados.

Lugar de encontro consigo
mesmo.

Habilidades para autoorganização e interações sociais.

Espaço de formação da
pessoa para aprender a lidar
com o mundo

A Fundação Casa Grande é um
referencial de desenvolvimento
para os jovens.

Grupo de pessoas
compartilhando
conhecimento, para viver
em harmonia.

Autoconhecimento e construção
de saberes.

Ler um livro de vida, de
organização para a vida e
práticas humanas.
Intercâmbio com pessoas e

Comprometimento e
responsabilidade mútua.
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instituições.
Acesso às possibilidades de
desenvolvimento.

Comunidade de
aprendizagem

Estimula a vontade,
promove o contato com
pessoas incentivadoras,
mostra outras realidades e
oferece formação.
Proporciona a descoberta de
potenciais pessoais.
Escola onde se aprende os
saberes para a vida, uma
forma de fazer a diferença.

Com este estudo, confirmou-se que o afeto é um recurso estratégico importante no
processo educativo. Em Paulo Freire, a afetividade deve ser aliada do processo de construção
de conhecimento, tornando a alegria como parte deste processo de busca, onde a poesia
também tem acesso sem, contudo, interferir no exercício da responsabilidade e da ética. Na
experiência investigada, o afeto se manifesta no acolhimento e nas relações e se apresenta a
partir do nome da ONG que é denominada de Fundação Casa Grande. Casa tem sentido de
lar, relações afetivas e confiança. Apesar de não ser tão grande em espaço físico, é “Grande”
em significado, por estar sempre de portas abertas, dando a impressão de ser uma casa para
quem dela precisa; chão onde as crianças encontram espaço para brincar e construir vínculos
afetivos com o lugar, com as pessoas que nele habitam e com a cultura que nele se vive. Os
jovens já se sentem em casa para conviver, aprender e participar. (FREIRE, 1996)
Falar dos jovens da Fundação Casa Grande é também falar da Casa que os acolhe;
neste sentido, Moraes Moreira compôs uma música que se encontra registrada pela ONG
como um hino que lhe atribui sentido.
“Essa Casa”

Essa casa é tão bonita como a gente que habita.
Desde a rua até a porta, até a sala de visita, até o fundo do quintal.
Todo mundo acredita no objetivo igual.
Tudo que se reza e pede é que Deus seja seu hóspede principal.
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Essa casa é tão bonita quando a inspiração visita o coração do cantor.
Tem amor no jardim, tem a flor do amor perfeito.
Tem um banco que foi feito só para namorar.
Tanta coisa, e advinha como eu me sinto feliz.
Alguma coisa me diz que essa casa é a minha.
(Moraes Moreira)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegando a esta parte do trabalho, sente-se que não se conclui todo conteúdo
contido no tema investigado, mas trata-se de revistar a consistência dos conteúdos das
observações, registros e análise que revelam o “ser jovem no Semiárido”, bem como as
teorias dos conhecimentos que embasam o trabalho da pesquisa, onde se partilha os diálogos,
reflexões e questionamentos tecidos na construção empreendida. O momento é de lançar luzes
epistemológicas sobre as considerações estabelecidas neste estudo, focar o olhar sobre seu
perfil e reafirmar seus significados. Para uma melhor visibilidade, faz-se necessário
reconhecer a importância do diálogo com os autores, a realidade dos colaboradores da
pesquisa - um grupo de jovens do Semiárido Caririense - e o contexto social onde eles estão
inseridos, como possibilidade de repensar imagens e conceitos relacionados à juventude e ao
Sertão Semiárido.
A possibilidade de clareza e compreensão deste estudo se limita pela própria
natureza do objeto de estudo, “a construção de significados”, que exigiu a adequação ao
aporte metodológico qualitativo e etnográfico. Os sujeitos colaboradores da pesquisa se
restringem a um grupo de 15 jovens participantes da FCG. O estudo contou com um apoio
teórico que foi gratificante no sentido de ter proporcionado uma compreensão satisfatória
sobre o objeto de investigação e os resultados tiveram como fonte a observação do cotidiano,
os eventos e depoimentos dos jovens. O diálogo com os jovens permitiu compreender melhor
o que as observações não poderiam esclarecer e viabilizar o alcance dos objetivos da pesquisa,
possibilitando o trabalho da dissertação.
Um primeiro destaque neste trabalho é que o estudo se fundamenta na busca de
identificar e na necessidade de analisar e compreender os significados construídos pelos
jovens do Sertão Semiárido, bem como as contribuições deste processo para o
desenvolvimento pessoal da juventude e social da Região. Ao objetivar esta compreensão, a
pesquisa procurou identificar os desafios vivenciados pelos jovens na Região e o que
possibilita sua permanência e desenvolvimento no lugar, assim como as condições objetivas e
subjetivas existentes no contexto em que os jovens se encontram inseridos.
Desta forma, a pesquisa se constitui em uma busca impulsionada pelas
experiências vivenciadas pelos jovens no contexto do Semiárido. Na atividade da pesquisa, a
realidade humana e social, onde se tem em vista o desenvolvimento humano da juventude, é
um estudo que se caracteriza como uma atividade identificadora dos potenciais dos jovens,
como contribuição com os estudos sobre a juventude. O significado social deste trabalho é
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construído nas relações com os jovens e nas mediações entre a insegurança do contexto da
pesquisa, às vezes denso quando se trata da conjuntura política do Nordeste, às vezes sutil e
complexo quando se trata da construção de significados; nas contribuições seguras e
experientes da orientadora e o diálogo com os autores que dão suporte ao trabalho de
investigação. Trata-se de uma conversação com duas dimensões que integram a realidade da
juventude em questão no Semiárido, uma que é seu chão de origem e a outra que lhes dão
sentido para ser e viver aí onde estão.
Ao apoiar-se na abordagem de Vygotsky (2007) sobre a construção de
significados e na concepção de Freire (2011) sobre a incompletude humana e a significação
da existência pela busca do “ser mais”, consegue-se compreender como ocorre o movimento
de construção de significados na relação dos sujeitos da pesquisa com sua realidade. Assim,
durante todo o processo de pesquisa, formou-se o perfil de uma imagem constituída pelos
traços do entusiasmo juvenil e pelos desafios causados pelas estiagens e pela falta de políticas
públicas de desenvolvimento do Semiárido, fatores responsáveis pelas impossibilidades de
desenvolvimento para a juventude.
Entretanto, foi necessário ter o cuidado com as interpretações e não perder de
vista o diálogo com os teóricos que embasam o estudo. Esta postura levou a atividade de
comparar a fala dos jovens com o pensamento dos autores, buscando se aproximar dos
conceitos fundamentais que envolvem a questão da dimensão humana do Desenvolvimento
Regional Sustentável e seus vínculos com a construção de significados como essência e
consciência dos jovens no seu fazer cultural e social. Esta tarefa exigiu muitas leituras,
reflexões, diálogos e tomadas de decisões para a realização das construções necessárias.
Ao analisar a construção de ideias e, por conseguintes os significados nelas
contidos, buscou-se o respaldo teórico na teoria da Educação Libertadora de Paulo Freire, na
concepção sociointeracionista de Lev Vygotsky e na teoria do Sítio Simbólico de
Pertencimento de Zaoual, bem como nos métodos que são permitidos pela abordagem
qualitativa e etnográfica, porque possibilitam o estabelecimento de uma relação entre o fazer
social e o significado pessoal na vida dos jovens, evidenciando a convergência dos
conhecimentos. Com a intenção de dar visibilidade à resposta que a investigação consegue
revelar, toma-se os significados do “ser”, do fazer e do conviver como experiências
vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. É consenso para estes jovens que a cultura raiz é uma
fonte de saberes e riquezas para a Região, que a Fundação Casa Grande é um espaço de
aprendizagem e possibilidades de desenvolvimentos para os jovens, que os vínculos afetivos
desenvolvidos com o território, com a cultura, com a arte e com a comunicação são recursos e
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formas de expressão existencial. São elementos significativos e proporcionadores de sentido
para os jovens, valores que eles sobrepõem à questão do pouco espaço de construção e
confrontamento de saberes e práticas, fato que limitam as possibilidades para a juventude no
Sertão Semiárido.
Diante do que se aprendeu das experiências dos jovens colaboradores na pesquisa,
constata-se que existe autonomia destes sujeitos no processo de formação através da
autogestão de sua aprendizagem na inserção nas ações culturais da ONG Casa Grande, onde
se revela uma estreita relação entre as ações culturais como atividades educativas, as
condições objetivas como suportes materiais e econômicos que possibilitam a demanda das
ações como os equipamentos de comunicação e artes e as condições subjetivas que se
manifestam como crenças e consciências no campo da ação. Percebeu-se os anseios,
perspectivas e sugestões que consistem no desejo pelo desenvolvimento da Região e
consequentemente as mudanças qualitativas para vida da juventude local; vislumbrou-se a
perspectiva de estudos e estabilidade na Região e um maior despertar da juventude para as
mudanças necessárias ao Semiárido.
Assim, os jovens apontam algumas sugestões para a prática educativa de
transformação do contexto do Sertão Semiárido: a) ações culturais organizadas por meio de
projetos de integração da comunidade no sentido de fortalecer a cultura e o potencial local; b)
o turismo de base comunitária e educação ambiental; c) educação patrimonial para o resgate
histórico e cultural do da Região para a infância e juventude; d) o diálogo com outras culturas
e realidades que eles chamam de “mundo”; e) o reconhecimento e a valorização da cultura dos
Povos Kariris representada por meio das manifestações populares e referenciais que
influenciam a arte, a economia e os valores éticos na Região, como as figuras do Padre Cícero
e dos Mestres da Cultura Popular.
A experiência de imersão no cotidiano da FCG proporcionou algumas
observações que merecem destaques: a) o aprendizado na ONG não é regido por um método
de ensino específico, a bússola que norteia as ações dos jovens é a cultura raiz da Região; b) o
itinerário de aprendizagem é traçado pelo programa de memória que resgata o acervo
mitológico e arqueológico da história do homem da Região do Cariri, transformando em
conteúdo para a formação antropológica dos jovens e da comunidade; c) na arte se utilizam da
pesquisa étnica musical das lendas e dos mitos originados na Chapada do Araripe, da
sensibilização e incentivo à produção artística; d) a comunicação é uma forma de responder à
necessidade humana de interagir com a comunidade e com outras realidades.

137

Neste itinerário, os significados são construídos no cotidiano e nas vivências dos
jovens, onde se faz necessário atribuir sentido à vida. Significados que se caracterizam como
a crença em si mesmo, o valor da cultura para a vida e a importância da comunicação e da arte
para o desenvolvimento pessoal e local. De acordo com Vygotsky, os significados são
construídos através da relação objetiva processada pela palavra, produzindo sentido em uma
realidade concreta, fato que favorece e leitura do mundo, a pronúncia da palavra e a
construção de alternativas para viver e se desenvolver na Região do Semiárido.
Considera-se que os dados revelam alguns efeitos da construção de significados
para os jovens, como: o conteúdo e o entusiasmo de suas falas; a manifestação de
autoconfiança; o sentido para viver em Nova Olinda e participar da FCG; para frequentar a
escola com responsabilidade; divulgar a cultura do lugar; praticar ações de arte e cultura; e
assumir a identidade de jovens nordestinos.
Os jovens são unânimes em reconhecer os obstáculos que limitam o
desenvolvimento da juventude no Semiárido e, como exemplo, apontam a falta de educação e
oportunidade de empregos que garantam a vida na Região, mas também defendem os
potenciais locais, a autogestão na busca do crescimento pessoal, apontam para a cultura raiz
como significado de riqueza e condição de vida no local e promoção da identidade regional
como meio para interagir com o mundo. A demanda apresentada por estes jovens refletem a
importância da construção de conhecimento, a preservação e divulgação dos valores culturais
da Região e de condição de vida, trabalho e educação.
Ao realizar o itinerário metodológico de observar, escrever, interpretar e analisar a
manifestação dos jovens em seu cotidiano, discursos e construção de significados, a reflexão
que se faz aponta para a concepção de uma política que concebe o Nordeste como a terra
prometida aos nordestinos, ou seja, como eles afirmam “aqui nascemos, aqui aprendemos,
aqui queremos viver”; “podemos viver em Nova Olinda e ser cidadãos do mundo”, concepção
que procura concretizar a ideia de que o Sertão Semiárido é um lugar de possibilidades e que
o problema é falta de investimento na Região. Essas possibilidades são identificadas nas
relações de cooperação para construção de conhecimentos e significados que têm como
principais aprendizagens a convivência solidária e estimuladora das trocas de experiências, da
criação dos vínculos afetivos e sentimento de pertença.
A construção de significados é identificada como movimento de aprendizagem na
direção do “ser pessoa” no confronto com as limitações do meio ambiente, social e político
onde os sujeitos encontram sentidos para viver na dinâmica de sua história e do mundo que o
cerca. As contribuições desta aprendizagem para a Região do Semiárido consistem no
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desenvolvimento do sentido de pertença e compromisso com o Sertão, pela valorização e
divulgação da cultura local, pelo fortalecimento da identidade e da dignidade dos habitantes
do lugar. Com estas constatações, este estudo cumpre o propósito de confirmar que a
construção de significados se constitui em mecanismos de contribuição para o
desenvolvimento humano dos jovens no âmbito da Fundação Casa Grande, recorte da Região
do Semiárido.
Esta pesquisa possibilitou a compreensão de que para o processo de
desenvolvimento dos jovens não basta dispor de condições apenas objetivas, mas são
necessários suportes subjetivos que, no caso deste estudo, se revelam como a capacidade dos
jovens para significar suas relações com a realidade local, produzindo sentido para ser jovem
e viver no Semiárido, enfrentando os percalços da realidade local. Como sugestão, enfatiza-se
que este estudo pode ter continuidade no aprofundamento das contribuições dos significados
da cultura do Povo Kariri para a Região, refletindo na perspectiva de ser uma forma de viver,
de se pronunciar ao mundo atribuindo sentido existencial e construindo ações transformadoras
como processo de desenvolvimento humano e social local. Neste sentido, ainda podem ser
traçadas novas ideias construídas em estudos posteriores e análise acerca desta temática tão
complexa como o processo de desenvolvimento humano, que segundo Freire (2011), consiste
em um contínuo processo de construção de si.
Os jovens da FCG se fazem em um processo coletivo de relações sociais, que
estabelecem trocas de saberes entre si no próprio grupo e no contexto social ao qual
pertencem, assim como em outras realidades. Portanto, seu desenvolvimento se constrói em
uma aprendizagem cotidiana e significativa de suas vivências e ações. Nesta perspectiva,
considera-se que o desenvolvimento humano a partir de suas potencialidades está sujeito ao
desenvolvimento das qualidades de interações sociais no meio de inserção dos sujeitos.
Considera-se relevante ressaltar alguns efeitos significativos do movimento de construção de
significados pelos jovens.
Trata-se de uma desconstrução dos conceitos que estigmatizam, isolam e
discriminam a Região, para construir o conceito das possibilidades, valores e competências
humanos, culturais e econômicas. Assim, o mais importante no que tange ao problema da
pesquisa, a contribuição da construção de significados para o Desenvolvimento Regional
Sustentável, é o fortalecimento da imagem, da identidade e da autoestima do Homem Kariri.
É uma mostra das possibilidades do Sertão Semiárido. Neste sentido, diz-se que, na Fundação
Casa Grande “os Cariris de hoje estão produzindo vídeos e falando com o mundo”. Diante do
exposto, conclui-se que o pensar e o fazer na perspectiva do Desenvolvimento Regional
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Sustentável envolvem o aprendizado para “ser, fazer e conviver” como possibilidade de
construção de uma identidade regional, de uma emancipação política e econômica e, portanto
de uma cultura de sustentabilidade.
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APÊNDICE A - ROTEIROS DE QUESTÕES DISCUTIDAS EM RODA DE
CONVERSA COM OS JOVENS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE: MEMORIAL
HOMEM KARIRI EM NOVA OLINDA – CE
ROTEIROS DE QUESTÕES DISCUTIDAS EM RODA DE CONVERSA COM OS
JOVENS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE
Primeiro Eixo Temático: Ser jovem no Semiárido Caririense do Nordeste brasileiro.
Realizado em 22 de dezembro de 2011.
1. Quais são os desafios de ser jovem no Semiárido nordestino?
2. Como os jovens podem enfrentar os desafios e limitações da sua Região?
3. O que é a desigualdade social e de que maneira ela afeta a vida dos jovens aqui na realidade
de Nova Olinda?
4. Quais são os potenciais de riquezas desta região?
5. Existem possibilidades de desenvolvimento para os jovens que moram em Nova Olinda?
Quais?
6. Há algum saber local herança do Povo Kariri que contribuem para o desenvolvimento da
Região?
7. O que significa ser jovem e participar do projeto da Casa Grande?
Material utilizado: agenda de anotação e gravador de áudio.
Segundo Eixo Temático: Desenvolvimento Regional Sustentável.
Realizado em 02 de maio de 2012.
1. A proposta do Desenvolvimento Regional Sustentável exige uma educação que promova o
progresso humano e econômico de forma a garantir a existência e o bem estar das gerações
atuais e futuras. Para você, o que significa Desenvolvimento Sustentável no Semiárido?
2. O Desenvolvimento Sustentável considera a cultura e os saberes regionais como recursos
para a sustentabilidade local. Qual é a contribuição da cultura para o desenvolvimento da
Região do Semiárido Caririense?
3. A Casa Grande está contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade da Região?
Como?
Material utilizado: agenda de anotação, gravador de áudio, papel sulfite e lápis para colorir.
Técnica do desenho para estimular a participação.
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Terceiro Eixo Temático: Sentimento de Pertença, uma perspectiva ecológica para situar as
informações pertinentes ao contexto cultural, social e ambiental local.
Realizado em 27 de julho de 2012.
1.O que você aprende na convivência com seu grupo na Casa Grande?
2.Você pode comentar sobre as mudanças/transformações de sua vida com a participação na
Casa Grande?
3. Qual é o sentimento que você tem em relação ao lugar onde você vive e aprende? (Região e
Instituição).
Material utilizado: agenda de anotação, gravador de áudio e gravuras para estimular as ideias.
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS JOVENS DA
FUNDAÇÃO CASA GRANDE EM NOVA OLINDA – CE

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA E INDIVIDUAL APLICADA AOS JOVENS
DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE EM 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2012.
Roteiro elaborado para aprofundar as questões mais abordadas pelos jovens nas rodas de
conversas.
1. Para você o que são potenciais pessoais? Pode citar os seus?
2. O que é conviver?
3. Que conhecimentos e saberes você constrói na FCG? Como você aplica isto na sua vida?
4. Como você exerce seu protagonismo?
5. Como se aprende na FCG?
6. O que significa ser jovem no Semiárido?
Material utilizado: agenda e gravador.
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu, ________________________________________________________________________
(Nome completo)

Portador do documento de identificação,
_____________________________________________,
(Nº do documento de identificação)
Na qualidade de________________________________________________________ da
Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri, uma Organização Não Governamental,
Filantrópica de Educação Sociocultural, fundada em 1992, com sede na Rua Jeremias Pereira,
nº 444 – Centro, Cidade de Nova Olinda – Ceará/Brasil. E como colaborador na pesquisa de
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da
Universidade Federal do Ceará – Campus do Cariri, que tem como título: “A Juventude no
Semiárido e o Desenvolvimento Regional Sustentável: O Caso da Fundação Casa Grande”.
Autorizo a mestranda Maria de Fátima dos Anjos, a disponibilizar de depoimentos das
experiências vivenciadas pelos jovens no âmbito da Fundação Casa Grande, revelando seus
nomes e registros fotográficos para a publicação em trabalhos científicos que contribuam para
os estudos sobre a juventude do Semiárido.
Nova Olinda, ___________ de _______________ de 2012.

_________________________________________________________________
Assinatura
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APÊNDICE D – FOTOS DOS MOMENTOS DE RODA DE CONVERSA COM OS
JOVENS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE: MEMORIAL DO HOMEM KARIRI EM
NOVA OLINDA-CE

Primeira Roda de Conversa realizada no laboratório de arqueologia.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo realizada em Dezembro de 2011.

Segunda Roda de conversa realizada no espaço do Teatro Engenho das Artes.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo realizada em maio de 2012.
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Terceira Roda de Conversa realizada no ambiente da Sala Histórica.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em julho de 2012.

Momento de convivência - Vista parcial do varandão da Casa Grande.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em julho de 2012.
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Entrevista – Vista parcial do pavilhão do Museu Engenho das Artes.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em setembro de 2012.

Adolescente colaborador da pesquisa.

Fonte: Fotografia de registro de pesquisa de campo em maio de 2012.
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ANEXO A – MAPA DA DELIMITAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Fonte: IBGE (2004).
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ANEXO B - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NO MAPA DO
CEARÁ

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).
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ANEXO C - PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

MUNICIPIO DE NOVA OLINDA

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS

Regionalização

Sul Cearense e Microrregião do Cariri

Extensão Territorial do Município

284,40 km2

Distancia da Capital em linha reta

393 km

Componentes Ambientais

Depressão Sertaneja e Chapada do
Araripe

População Geral

14.256 habitantes

Destaque na Economia

Produção de pedras ornamentais,
extração de calcário laminado e cultivo
de milho e mandioca

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

