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“A confissão tem de fazer parte de uma nova vida”.
(Wittgenstein)

Entre os anos de 2001 e 2004 realizei atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão na Fundação Casa Gran-
de Memorial do Homem Kariri, organização não governa-
mental (ONG) que atua nas áreas de comunicação, de
educação e de cultura, desde 1992.  A referida instituição
localiza-se na cidade de Nova Olinda, no sul do Ceará, a 580
km da capital. O município tem, aproximadamente, 13 mil
habitantes que desenvolvem atividades ligadas à agricul-
tura de subsistência, ao extrativismo vegetal, à pecuária
extensiva e à mineração.

A interação em diversos momentos do cotidiano da
Casa Grande levou-me à análise do seu papel político-pe-
dagógico na formação juvenil, despertando meu interesse
em investigar acerca do significado das atividades lá reali-
zadas para a formação de identidades e da subjetividade:
até em que ponto o jovem é sujeito no processo de forma-
ção? Quais vivências cotidianas transformaram-se em ex-
periências formadoras?

Neste trabalho analiso, numa abordagem experiencial
(JOSSO, 2004), as narrativas de vida de Meires Moreira da
Silva1, nascida em 22 de dezembro de 1982, no sítio Baixa
Grande, no município de Santana do Cariri. Ela fala aqui de
acontecimentos de sua infância, de situações pitorescas na
escola, das dificuldades familiares, de encontros e de rela-
cionamentos. Narra as atividades realizadas na Casa Gran-
de e o aprendizado delas decorrente. Mostra-se uma jovem
consciente de seu processo de formação e de suas respon-
sabilidades, diante de seus pares e da sua cidade. Trata-se
de alguém com grande capacidade de integrar todas as di-
mensões do seu ser, o que é, para Josso, “a qualidade es-
sencial de um sujeito em formação”(Op., cit, p. 46).

Destaco a importância da narrativa na formação, uti-
lizando-me do pensamento de Cecília Warschauer, ao apre-
sentar a obra Experiências de vida e formação, de
Marie-Christine Josso: a narrativa “permite explicitar a sin-
gularidade e, com ela, vislumbrar o universal, perceber o
caráter processual da formação e da vida, articulando espa-
ços, tempos e as diferentes dimensões de nós mesmos, em
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busca de uma sabedoria de vida”(p.09). Assim, a narrativa,
em si, mostra-se formadora a partir do momento em que o
narrador reelabora suas experiências, interpreta-as, dá uma
versão atual, e questiona-se, de modo a abrir perspectivas.

Estudar a experiência de um sujeito é, também, estu-
dar o contexto no qual ele se forma, principalmente no que
tange à historicidade deste.  Com essa compreensão, passo
a mostrar minhas impressões gerais sobre a instituição e
sobre os processos formativos lá desenvolvidos, para, em
seguida, debruçar-me mais diretamente sobre a narrativa
de Meires.

Casa Grande: Onde se Planta Sonho e Onde se Colhe Encantamento

Quando nos propomos a analisar as experiências vivi-
das por jovens, temos, antes de tudo, de ter abertura para
mergulhar num mundo dinâmico e provisório por excelência.
Nessa fase da vida é comum não temermos ser “essa meta-
morfose ambulante”, ainda que as posições sejam por nós
defendidas com intensa paixão. Na experiência, o ser huma-
no reproduz e resiste. Há uma dialética entre autonomização-
conformismo; responsabilização-dependência; e
interioridade-exterioridade, como elabora Josso (Op., Cit.). O
modo de viver e de lutar do jovem sertanejo é marcado por
tradições e por formas de controle fincados por repetidos dis-
cursos e por rituais introjetados de modo mais profundo. À
primeira vista imaginamos que o jovem não reage às deter-
minações do mundo adulto. Eles parecem dóceis e excessi-
vamente responsáveis. Ouvindo-os e acompanhando a sua
atuação, vemos que eles desenvolvem formas de resistência
inteligentes, criando um modo alternativo de ser, sem, con-
tudo, confrontar-se diretamente com os mais velhos.

Os espaços que os jovens da Casa Grande criaram e
criam, para constituir sua subjetividade e definir identida-
des, longe de significar uma ruptura com os valores familia-
res, é uma tentativa deles se firmarem como elementos
construtores de uma nova forma de manter o núcleo primário
coeso. O sentimento de revolta é contra a situação sócio-eco-
nômica, que parece querer condená-los, inexoravelmente, ao
não ser e ao não ter. Quando os pais incorporaram-se ao tra-
balho da fundação, através da Cooperativa, é como se um
pacto entre todos se tivesse firmado: procuremos, juntos, ser
mais! Pais e filhos já não aceitam, passivamente, ter negados
os seus direitos fundamentais. Se antes os pais conforma-
vam-se em ver seus filhos com 3, 4 ou 5 anos de escolaridade,
largarem os estudos para pegar na enxada, com o intuito de
ajudar na subsistência familiar, sem que estes ousassem,
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sequer ter sonhos ligados a outras atividades ou possibilida-
de de realização pessoal pelo exercício da criatividade e da
imaginação, agora são capazes de, com eles, sonhar.

Sonhando, partilhando propósitos e projetos, modifi-
cando formas de relacionamento e, sobretudo, reagindo aos
processos desumanizantes e alienantes impostos pela soci-
edade de consumo, os jovens mostram que é possível dar
respostas positivas às experiências de pobreza material e
de falta de oportunidades sócio-culturais e educativas.

A participação autônoma e solidária, desenvolvida na
Casa Grande, indica um tipo de ação/intervenção que visa
a solução de problemas locais e a edificação de projetos de
aprimoramento da situação individual e da grupal, criando
uma cultura auto-sustentável e de exercício da criatividade
e do estímulo ao crescimento interior. Os jovens estão no
centro das decisões e se reconhecem como sujeitos cultu-
rais; fazedores de história. Há uma mudança nas relações
interpessoais e um direcionamento no sentido da conquista
da autonomia intelectual, moral e emocional.

O modo como a Casa Grande organiza seu sistema de
liderança apóia-se nas seguintes premissas: a)todos são ca-
pazes e devem se esforçar e aproveitar as oportunidades, pois
há mobilidade nas funções, determinada pela demonstração
de interesse, de capacidade e de responsabilidade; b)respeito
ao outro e ao seu modo de trabalhar; c) respeito àqueles que
estão em posição de comando; d) atitude de aprendizado
permanente, porque sempre é possível crescer e assumir no-
vas responsabilidades. Na Casa Grande, aprende-se a fazer,
fazendo. Ao responder sobre a preparação para ser guia do
museu, Meires confessa, sorrindo: “Não sei se teve
preparação...Foi assim: eu vim para a escolinha, aprendi as
lendas, fui vendo os quadros, fui vendo o que estava escrito e
o que falavam, quando as pessoas chegavam, aí foi, tipo imi-
tando aquilo tudo. Eu fui absorvendo aqueles conhecimen-
tos e ,de repente, eu já sabia explicar para o pessoal”.

Os jovens da Casa Grande enfrentam o paradoxo de
aceitar o convite para “ser mais” com condições materiais
mínimas de sobrevivência. Eles são exemplos vivos de que
cidadania conquista-se a cada dia; o que exige o trânsito
entre tomar iniciativa de ação e responsabilizar-se por suas
conseqüências. Nos desafios postos por essa dinâmica, os
jovens colocam-se diante do exercício da liberdade: é possí-
vel desanimar; é possível deixar-se vencer pelo discurso
desmobilizador que nega a utopia e que nos condena à acei-
tação do que está posto; é possível revoltar-se e buscar sa-
ídas destrutivas; é possível fechar-se em si mesmo e isolar-se
do mundo; é possível buscar refúgio nas drogas, no
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consumismo e em diversas formas de fanatismo, assim como
é possível assumir sua responsabilidade diante de si mes-
mo, do outro e do mundo. Muitos jovens, em diferentes con-
textos e em instituições diversas, estão demonstrando que
é possível exercitar novas formas de sociabilidade, nas quais
a razão, a sensibilidade, a revolta e a rebeldia conjugam-se.

A Timidez Não Compromete a Fluidez Verbal

Meires é uma jovem tímida. Seu sorriso maroto
entrecorta as palavras e seus olhos castanhos e brilhantes
deixam de encarar o interlocutor, por alguns segundos, para
erguerem-se, em seguida, com firmeza. Ao entrevistá-la, sur-
preendi-me ao vê-la abrir-se com tanta expressividade. É
necessário viver a magia da interação que ocorre entre o
entrevistador e a pessoa entrevistada, para entender o papel
de “construtor de comunhão”(PARK, 2001), próprio das nar-
rativas. Criamos laços ao partilhar nossas histórias. De acor-
do com Park, estabelece-se “um espaço comum no qual as
experiências recontadas agem como símbolo de comunhão”
(Op. Cit, p.200). Uma das formas mais antigas e reconheci-
das de encontros entre humanos é a narrativa de histórias,
sobretudo quando se trata de acontecimentos pessoais que
evocam emoções as mais diversas. Como afirma Park, a nar-
rativa de histórias é uma “forma de arte popular” (Id., ibid,
p.199). Meires é uma jovem do Cariri cearense, onde o falar
solto e prazeroso é uma das características das pessoas sim-
ples, que se mostram artistas. A prática de ficar em roda para
contar histórias é uma constante na Casa Grande. Os jovens
daquela instituição mantêm práticas ancestrais ligadas à
oralidade. A cada final de semana, todo o grupo reúne-se em
torno dos fundadores  - Alemberg Quindins e Roseane
Limaverde – e de visitantes, para longas conversas. Demons-
trando uma singular capacidade narrativa, Alemberg, que
funciona como “depositário das tradições” (BOM MEIHY,
1996), conta e reconta os principais episódios ligados à ori-
gem da Casa Grande. Histórias de assombração lembram
antigas botijas e promessas cobradas pelas “almas do outro
mundo”. As tradições e os ritos indígenas são relembrados e
cada pessoa pode acrescentar algo ou contar um novo causo.

A comunidade organiza e reforça sua visão de mun-
do, resgatando valores ligados à moralidade e à tradição. O
sentido do sagrado e do respeito à natureza é mantido pelo
compartilhamento de mitos e de lendas. A reserva mitoló-
gica serve de elo entre a tradição e a contemporaneidade e
é uma forma de reforçar o pertencimento ao mundo do povo
Kariri e de fincar raízes que viabilizam e que dinamizam os
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vôos existenciais e a vontade de conhecer com o auxílio da
técnica e da ciência. O jovem que conta lenda e que aprecia
as inscrições rupestres da região é o mesmo que manipula
a câmera de filmagem e que acessa a Internet.

As Traquinagens de Criança

Meires nasceu numa família de 16 filhos. Seu pai é agri-
cultor e a mãe, após anos na atividade doméstica, tornou-se
gari da prefeitura de Nova Olinda. Meires tem muitas recorda-
ções e gosta de narrá-las. Em relação às experiências familia-
res, começa assim: “As lembranças que tenho da minha infância
não são muito boas... Eu tive uma família meio complicada”.
Após ilustrar seus sentimentos com episódios traumáticos,
arremata: “Mas a vida continua e eu estou aqui e estou cons-
truindo a minha história. Estou aqui na Casa Grande, constru-
indo toda essa história desde o começo e isso ninguém tira de
mim, sabe? Essa felicidade de ser a única da minha família a
estar fazendo faculdade. A felicidade no sentido de ser exem-
plo”. A narradora assume que sempre foi a mais danada de
casa: “Eu sempre tive esse espírito de menina apimentada;
menina bem amolecada mesmo”. Na “folha corrida” de suas
traquinagens aparecem: fugas de casa; “surrinhas” constan-
tes, dadas pela mãe; o braço quebrado de uma irmã; e a pró-
pria testa arrebentada. “Eu sempre ficava imaginando
histórias...Peraltices mesmo! Eu era meio inconformada com
as coisas e, através do que fazia, era como se eu quisesse mos-
trar: eu existo, eu estou aqui”. Para extravasar tanta energia,
nada melhor que a companhia dos meninos: “Sempre fui dife-
rente das meninas porque, pra mim, não existia diferença de
brincadeira de boneca, brincadeira de bola e de bila. Eu sem-
pre estava pelo meio, fosse com menino ou com menina. O que
eu queria era brincar; era preencher meu tempo com qualquer
coisa. As meninas sempre me achavam estranha porque eu
brincava com os meninos. Se a melhor brincadeira estava sen-
do o jogo de bola, eu ficava com os meninos e deixava as meni-
nas de lado. Elas ficavam dizendo: ‘aí, macho e fêmea’; só que
eu pouco liguei. Eu sei que se eu não tivesse vivido isso... Meu
Deus do céu, eu não sei o que seria de mim Eu precisava viver
aquilo! Eu tinha que procurar essas diferenças! Era uma coisa
natural, minha mesmo, que até hoje eu faço”.

 Meires refere-se à mãe com ternura. As palmadas e os
castigos constantes parecem não ter deixado marcas negati-
vas: “Eu sempre tive só amor de mãe e sempre, para ela, foi
muito difícil demonstrar o amor que ela tem pela gente. Eu
sempre procuro minha mãe para falar que a amo e que ela é a
pessoa mais importante da minha vida, porque ela já sofreu
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muito, sabe? E procuro demonstrar aquele amor que eu sinto
por ela. Não demonstro tanto como eu queria demonstrar
porque ela se prende muito. Lá no fundo eu sei que minha
mãe sabe disso. Eu sei que ela gosta do que eu faço! Ela sem-
pre me deu liberdade.Não digo na infância, porque eu tinha
que estar no pé dela mesmo. Agora eu entendo o que ela
queria me dizer, mas agora ela me dá toda a liberdade”.

Meires começou a freqüentar a escola com 8 anos de
idade. As peraltices de criança continuaram fazendo “víti-
mas” na escola: “Eu tirava muita onda com eles (os profes-
sores). Sabe aquela coisa de criança ruim, que fica
procurando o que a pessoa tinha mais raiva? Se eu desco-
bria do que a pessoa tinha mais raiva, eu fazia justamente o
que ela menos gostava. Então isso irritava muito. Mas eu
sempre cativava o pessoal. Tem professora que ainda me vê
na rua e fica lembrando das histórias. Eu era um destaque
na sala de aula. Só que tinha um preço por eu ser uma crian-
ça esperta: as traquinagens que eu fazia. Eu fazia muita
coisa, de mandar bilhetinho, de inventar brincadeiras e de
estar sempre em grupo”.

O Interesse Pela Leitura

A primeira vez em que vi a Meires, ela tinha 19 anos e
estava lendo Assim Falou Zaratrusta, do Nietzch.  Ela con-
fessou que sempre leu muito. De onde vem esse interesse?
Sabemos que, de uma maneira geral, a escola ainda não en-
controu formas prazerosas para que a criança descobrisse a
magia do mundo dos livros. A resposta à pergunta anterior
deve ser encontrada na combinação de um espírito inquieto
somado às práticas sociais de leitura que um rico universo
cultural propiciou. A prática de ouvir e reouvir histórias na
família, na comunidade e na Casa Grande permitiu uma lei-
tura do  mundo e uma abertura ao fantástico, ao encanta-
mento e ao poético. Meires nasceu e vive numa região mítica,
depositária de um caldeirão cultural sempre efervescente.
Para o pesquisador Gilmar de Carvalho, “o Cariri é onde os
caminhos se encontram e onde se cruzam ofícios, saberes,
fazeres, crenças e narrativas que transformam esta região
marcada pela linha regular da Chapada do Araripe em um
território único”2.

Livremente, Meires descobriu o prazer de ler e en-
controu, na ficção, na Psicologia, na Filosofia e na Literatura
espírita, respostas para as suas dúvidas e, principalmente,
alimentou novas perguntas que a levam a buscar sempre
mais. Suas atividades na Casa Grande estreitaram os vín-
culos com a palavra escrita, na biblioteca, na rádio e na edi-
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tora, onde ela experimenta não apenas o consumo, mas a
produção da palavra escrita e da imagem.

As Experiências na Casa Grande: Fontes de Sonhos e de Aprendizados
da Cidadania

A participação na Casa Grande tem um significado for-
mador inconteste:”A Casa Grande é importante em tudo na
minha vida, porque foi aqui que aquele incorformismo que eu
tinha na infância foi preenchido pelos conteúdos que a Casa
Grande vem me proporcionando em relação aos conhecimen-
tos e em relação ao meu crescimento enquanto pessoa. Falar
da importância da Casa Grande é falar da minha vida; é falar
dos meus sonhos, do que eu pretendo e do que eu estou fa-
zendo. Há 11 anos eu estou aqui e é aqui onde eu me encon-
tro. A Casa Grande é como uma luz. Quando eu quero me
apegar às coisas, essas coisas eu estou sempre encontrando
aqui. Isto eu quero repassar para os meninos menores. É esse
amor que eu tenho pela Casa Grande. É esse amor que eu
plantei aqui, que eu estou colhendo aqui, que eu ainda estou
plantando, que eu ainda estou colhendo”.

Vamos seguir a narrativa dos principais episódios li-
gados à Casa Grande, para revelarmos os aprendizados fei-
tos por nossa narradora.

“Quando começaram a reformar a Casa Grande, eu
sempre passava por aqui. Eu gostava da feira e, todo sábado,
passava por aqui e ficava vendo os meninos brincando. Mi-
nha casa não era distante, mas mãe não deixava a gente sair.
Eu passava a tarde toda trancada dentro de casa. Eu só saia
à noite, quando eu dava minhas escapulidas. A Casa Grande
era tida como casa mal assombrada. As crianças passavam
pelo outro lado, porque a gente tinha medo. Eu participava
de um projeto que era da FEBEMCE. Era a única forma de
sair de casa. Eu passei por aqui, quando teve a inauguração.
Todo mundo estava sabendo, só que eu não sabia como era
que funcionava. Quando entrei na Casa Grande, vim partici-
par da escolinha e comecei a fazer amigos. Depois, passei
para a recepção e não saí mais. Tem muita gente, mesmo
adulto, que ainda hoje não entende o que é a Casa Grande.
Eles entendiam que era um projeto do prefeito da cidade. Na
época, para poder reformar a Casa Grande, Alemberg fez uma
troca com o prefeito: ele faria shows para o partido do prefei-
to e o prefeito, em troca, reformaria a Casa Grande. Por isso,
no início, o pessoal pensava que a Casa Grande era coisa de
política, sabe? Só que o objetivo de Alemberg era reformar a
Casa Grande, era recuperar a história da região, mas muita
gente não entendeu. Eu lembro que no começo, o pessoal do
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outro partido quis fechar a Casa Grande, porque tinha aca-
bado o mandato do prefeito que tinha feito o acordo. Como
não entendiam, queriam fechar. Nós mesmos fizemos um abai-
xo assinado, aí não conseguiram fechar a Casa Grande. Já no
início, a gente tinha uma amplificadora. Todo final de sema-
na tinha programa. Meu 1° programa foi O Planeta Criança,
realizado com Samara. Nós pegávamos os livros da bibliote-
ca e íamos vendo algumas informações. Eu tinha 10 anos,
mas já sabia ler bem direitinho. Eu comecei a estudar muito
tarde, mas eu peguei rápido, pois eu lia tanto, eu lia muito.
Na 1ª série mesmo eu já sabia ler. Na 2ª série eu já escrevia
carta para a minha irmã que morava no Rio de Janeiro. Na
Casa Grande, já realizei várias atividades: recepcionista do
museu, monitora da escolinha, diretora de manutenção, bi-
bliotecária, diretora de cultura, diretora do memorial e direto-
ra de rádio3, foi na época que a gente conseguiu a Casa
Grande FM. Eu fui ser testemunha na solenidade. Eu bem
pequenininha no meio de um monte de adultos. Porque eu
era a gerente da rádio nessa época. Tinha o Secretário de
Educação; veio um monte de gente. Colocaram um palco ali
na frente para a gente assinar os documentos. A comunida-
de foi ver e eu estava lá, no meio de um monte de adultos.
Fora de Nova Olinda também já fiz várias coisas. Uma delas
foi participar do Grupo de Trabalho jovem, desde 2000. É um
projeto da UNESCO. Eram 7 jovens (no Brasil) e eu represen-
tava o Nordeste. A gente estava sempre participando de en-
contros e, naqueles encontros, discutíamos sobre AIDS.
Lançamos um livro: AID’S: o que Pensam os Jovens. A gente
lançou o livro em 2002. Já fui a vários encontros em Fortaleza
e em São Paulo. Fui participar, em Brasília, do 1° Encontro de
Jovens na Mídia. Foi nesse encontro que eu fui convidada a
participar do Grupo Jovem. No Grupo Jovem a gente ficava
sempre viajando. Participei de encontros no Rio de Janeiro. A
primeira coisa que eu imaginava era esse merecimento de eu
estar viajando, de estar representando minha cidade e até o
estado e aí minha maior preocupação era como eu iria absor-
ver aqueles conhecimentos para trazer aqui para a Casa Gran-
de. Até no grupo tinha algumas dificuldades, quando ia ter
discussões, porque todo o mundo era de cidade grande e eu
de cidade pequena e por isso, a realidade era completamen-
te diferente. Até nas discussões para fazer o livro existiam
momentos em que eu tinha que ser a “patinha feia” da histó-
ria porque eu tentava explicar para as pessoas que a realida-
de do Brasil não era aquela. A maioria dos jovens não têm
aquela realidade de cidade grande e isso tem que ser respei-
tado e eu ficava impondo essas coisas, essas discussões. Teve
uma discussão sobre colocar máquinas de camisinha nas es-
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colas. Estava acontecendo muitos casos de alunos tendo re-
lações nas escolas, mas aqui a realidade era completamente
diferente. Porque existe uma cultura de que a menina tem
que ser...não é muito uma realidade, mas ainda é muito forte
aqui, de que a menina tem que casar virgem. Eu tentei mos-
trar que existe essa diferença e que, já que estavam discutin-
do isso, tinha que se ter também o conhecimento das outras
regiões; de outras realidades. No Grupo de Trabalho eu me
sentia impondo  algumas coisas, porque eu não ia discutir
uma realidade que não era a minha. Eu, sempre que viajo,
procuro aproveitar o máximo de tudo. Quando vou para
Brasília fico procurando, o tempo todo conhecer as pessoas,
ficar em contato, ficar conhecendo outros projetos, para sa-
ber como é a realidade de outras ONG’S, e ficar sempre estu-
dando isso e repassar essas informações para os meninos da
Casa Grande. Porque, às vezes, aqui na Casa Grande, as coi-
sas acontecem tão naturalmente que, quando você vai lá fora,
se espanta: isso existe? Eu sempre ficava tentando, ao máxi-
mo, aproveitar essa coisa toda de estar numa cidade grande
e de estar conhecendo pessoas bem diferentes de mim e de
estar, também, contando minha história para essas pessoas.
Isso é uma coisa que eu tenho desde pequena; de falar: ‘Ei,
eu existo! Eu estou aqui!’ Quando eu era pequena, fazia as
minhas traquinagens pra mostrar isso e agora eu faço esse
trabalho de estar aqui na Casa Grande; de tentar estudar e
de crescer; de mostrar para as outras pessoas e de trabalhar
com a preocupação muito grande que eu tenho, que é a de
repassar tudo isso para a meninada menor aqui da redonde-
za. Já senti o preconceito do pessoal da região sul e sudeste,
principalmente no sotaque. O pessoal ficava tirando onda
comigo demais. Ficava tentando me imitar, sabe?  Isso me
irritava muito: ‘Olha como ela fala! Como é? Oxi?’. Eles não
aceitam nosso modo de falar.

Em diversos momentos, Meires demonstrou preocupa-
ção com a qualidade da escola pública e com as transforma-
ções na sua cidade. Em relação à escola, a preocupação
fundamental é com o pouco desenvolvimento da habilidade
da leitura e da escrita: “Uma minoria de meninos consegue
ler bem. Percebemos isso na Casa Grande. Quando eu estu-
dava, todo dia a professora mandava a gente escrever algu-
ma coisa sobre o dia da gente. As minhas professoras estavam
sempre fazendo ditado; sempre mandavam a pessoa ler. Não
sei se na época existia isso ou se foi só a minha professora
que fez isso. Mas comigo foi dessa forma, graças a Deus!”.
Em relação à cidade, as preocupações dizem respeito aos
espaços de convivialidade para as crianças e para os jovens:
“As crianças estão mudando a forma de se comportar na in-
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fância. Isso me preocupa, porque eu fico imaginando o que
esses meninos vão ter para contar. Vão contar que tiveram a
vida inteira no pé da televisão ou coisa parecida? Na minha
infância foi uma forma natural que eu vivi. Natural no sentido
de que ainda não existia a Casa Grande; então, eu tive que
me virar fora, naturalmente, procurando ter minhas brinca-
deiras e conquistar meu espaço. Essa coisa que está aconte-
cendo de muitas crianças estarem o dia inteiro diante da
televisão me preocupa muito. Hoje, eu estou contando essa
história aqui. E eles o que vão contar? Para mim, graças a
Deus, eu tenho muitas histórias para contar para os meus
filhos, netos e bisnetos, que eu desejo ter”.

Meires fala, ainda, de conquistas de direitos e de sua
participação noutros espaços da cidade. Ela valoriza o lo-
cal onde nasceu: “Aqui, a região do Cariri, é o meu canti-
nho mesmo. Eu não podia ter nascido em outro lugar, que
não fosse aqui”. Expressando seus compromissos sociais,
ela remete à discussão sobre a importância do conceito de
cidadania, não afastando-o do conceito de subjetividade.
Santos (1999), assevera que, na modernidade, os excessos
de regulação terminaram por abafar o sentido
emancipatório das práticas educativas, aprisionando o con-
ceito de cidadania à sua dimensão formal de exercícios de
direitos políticos num quadro representativo, no qual a
participação ativa dos sujeitos é reduzida. Santos aponta
Marcuse e Foucalt como os pensadores que melhor cola-
boraram para uma crítica contundente à relação entre au-
tonomia, desenvolvimento da subjetividade e cidadania no
sistema capitalista. Para Marcuse, a cidadania estatizou-
se e ficou aprisionada num sentido consumista e, para
Foucalt, a noção de cidadania sem subjetividade, fruto de
excesso de controle social exercido na modernidade, pro-
duziu um poder disciplinar e uma normalização técnico-
científica poderosa (Santos,1999, p.235-275). O conceito de
cidadania é importante na formação juvenil e apesar dele
ter sido utilizado para reproduzir a ordem social capitalis-
ta, ele também guarda uma longa tradição emancipatória.
Para Sacristán, “a cidadania democrática é um âmbito po-
lítico de caráter educativo que torna possível a educação
em sua plenitude porque liberta as pessoas das travas pro-
porcionando o húmus estimulante para a realização de suas
possibilidades” (2002, p.149). Mais que uma formalidade
ou conjunto de direitos civis, políticos e sociais que se con-
cede ou que se conquista, a cidadania consiste numa cul-
tura a ser construída, estando a educação convocada a
torná-la possível. Aprende-se o significado de cidadania
praticando-a e problematizando-a.
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Repercussão da Participação na Casa Grande Para a Família e Para a Escola

Dois anos depois de ingressar na escola, Meires co-
meçou a atuar na Casa Grande. O contato com o novo espa-
ço educativo repercutiu no seu comportamento escolar: “Eu
sempre procurava fazer as coisas de que meus professores
menos gostassem,para mudar o dia-a-dia. Só que depois da
Casa Grande, eu vi que isso não ia trazer muita coisa boa
para mim não. Só iria causar uma má impressão de mim.
Através da Casa Grande, eu fui imaginando outras formas
de me mostrar, até das pessoas me perceber. Então, fui
mudando a forma de agir diante da escola e, também, apren-
dendo a ter mais paciência, porque tinha aula que era muito
chata; era sempre a mesma coisa. Aí eu ficava agoniada,
mas, depois, eu fui entender que tinha um sistema que eu
tinha que respeitar. A Casa Grande veio fazer com que eu
percebesse o mundo; percebesse as minhas idéias e os meus
pensamentos de uma forma...digamos...mais construtiva. A
Casa Grande me mostrou bem naturalmente...as pessoas
não chegaram pra mim e disseram: ‘Meires, você tem que
agir dessa forma’, não! Eu fui percebendo que essa minha
agitação, que essa minha curiosidade, eu posso usá-la de
uma forma tanto para o meu bem, para o meu crescimento,
tanto para o bem das pessoas que estão ao meu redor, das
pessoas de minha família, dos meus amigos, dos grupos que
eu participo e das pessoas com quem eu convivo”.

As relações na família também foram sendo transfor-
madas: “Antes de entrar na Casa Grande, minha mãe não
entendia porque eu era tão agitada; tão danada. Depois da
Casa Grande, ela veio entender porque eu sou do jeito que
eu sou. Eu não tinha uma relação de muita amizade com
minha mãe. Quando eu era pequena, eu não conseguia ver
a importância dela para minha vida porque ela estava sem-
pre no meu pé; sempre me impedindo de fazer as coisas que
eu queria fazer. Agora, ela me entende e eu a entendo. Hoje
ela consegue ver porque eu era tão diferente dos outros. Em
relação aos meus irmãos, também mudou muito porque eu
entendo o lado deles e estou sempre tentando conversar
como eles. Tem até uns que vêm, mais velhos que eu, pedir
um conselho, saber o que devem fazer numa situação. Me-
lhorou até com o meu pai: hoje ele vive dizendo que eu sou o
orgulho da família. Sempre que eu vou para algum lugar eu
falo: ‘Mãe, eu estou indo para tal lugar’ e ela nunca diz: ‘Não
quero que você vá!’ Ela sempre me estimula para muita coi-
sa, porque, graças a Deus, eu conquistei a confiança dela
em relação a muita coisa e ela nunca disse ‘não’ pra mim.
Ela sabe que eu não gosto muito de festa; que não gosto de
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estar saindo. Gosto mais de ficar em casa; que eu gosto mais
de ficar estudando; que eu gosto mais de ficar na Casa Gran-
de. Ela entende isso, graças a Deus. Ela nunca foi um pro-
blema na minha vida de crescimento, de estar impedindo
alguma coisa, como acontece com outras mães. Foi através
da Casa Grande que eu conquistei a minha mãe. Através da
Casa Grande, eu fui mostrando para ela quem eu sou.”

Vê-se que a Casa Grande é um espaço educativo comple-
mentar à ação da família e a da escola e que atua, mesmo indire-
tamente, como formadora contínua de novos educadores
populares. Mesmo sem objetivar ensinar os conteúdos
curriculares veiculados pela escola, a ONG em questão faz uma
interface com o trabalho pedagógico escolar à medida em que
desenvolve temas interdisciplinares centrais para a inserção
crítica dos educandos no mundo globalizado: sexo, violência,
drogas, prostituição, cultura de paz, participação política, in-
formação e comunicação, meio-ambiente, empreendedorismo
e solidariedade são temas que circulam no cotidiano. De um
modo geral, mesmo as ONGs sem atuação direta nas escolas
terminam tendo reflexos sobre a vida escolar, na medida em
que fazem os educandos experienciar um intenso e prazeroso
convívio entre pares, mostrando-lhes que é possível desenca-
dear processos de aprendizagem onde haja cooperação e
interação permanente. O escolar que é protagonista numa ONG
já não aceita a posição passiva que, em geral, a família e a
escola lhe impõe. Pensar a complementaridade entre escola,
ONG e família, na formação juvenil, implica, antes de mais nada,
reconhecer a especificidade de cada uma dessas instituições
e reconhecer que todas enfrentam a tensão entre reprodução e
resistência. Em colaboração, podem desenvolver projetos
educativos que vão para além da instrução, do treino e do
disciplinamento, constituindo-se como processo de humani-
zação. Pela arte e, pela comunicação, a Casa Grande desen-
volve estratégias de “empoderamento”, nas quais as falas e
as ações dos jovens são reconhecidas, legitimadas e contrapos-
tas ao discurso hegemônico do mundo globalizado que estabe-
leceu o primado da economia sobre a política. A narrativa de
Meires mostra que no quadro de uma pedagogia da autono-
mia e da esperança, a Casa Grande estimula a inserção crítica
e ativa dos sujeitos na sociedade, edificando a auto-estima.

Nossa narradora tem muitos sonhos e cultiva cada um
deles, porém, o sonho número um é constituir uma família:
“Cada um faz a sua história e eu estou fazendo a minha da
melhor forma possível. Estou querendo estudar mesmo, cons-
truir uma família, encontrar uma pessoa bem legal e que pos-
sa me fazer feliz e que eu possa contribuir, também, na vida
dessa pessoa e que a gente venha a construir uma família. Eu
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sonho muito em construir uma família. Acho que esse é o meu
maior sonho. O profissional vem depois. Meu sonho é cons-
truir uma família para que seja referencial para outras pesso-
as. Ter filhos e cuidar dos meus filhos. Mas eu sei que eu preciso
crescer mais, abrir mais minha mente para algumas coisas,
refletir mais. Cada coisa no seu tempo. Eu não vou, nem quero,
atropelar as coisas. Pra mim, foi sempre assim. O que mais
aprendi na vida é que cada coisa tem o seu tempo e, principal-
mente, aprendi a esperar o meu tempo”. Outro sonho impor-
tante é escrever um livro: “Eu quero fazer um livro e estava
pensando nesses dias, lembrando de minha infância, de mi-
nhas coisas, das brincadeiras, das minhas histórias. Talvez o
meu livro seja sobre a minha infância, que foi espetacular.”

A Transformação de si e a Ética da Responsabilidade

Nas experiências aqui tratadas sobressaem duas di-
mensões: o crescimento interior (individualidade) e o com-
promisso com o outro (coletividade). Ambas têm, como pano
de fundo, uma ética da responsabilidade consubstanciada
em valores claros: solidariedade, cultura de paz, abertura ao
servir, identificação com a dor do outro, cooperação e justiça.
A participação no cotidiano de uma ONG garante as condi-
ções para que a autonomia seja desenvolvida, tendo a digni-
dade humana e os valores espirituais como bens inestimáveis.
Para Escamez e Gil (2003), o cultivo da ética da responsabili-
dade é o caminho para conciliar os interesses comuns com os
interesses individuais. Eles denunciam o individualismo da
contemporaneidade, que trazem as seguintes conseqüênci-
as: inflação dos direitos individuais, sem referência alguma
aos deveres; predomínio dos interesses prazenteiros e perda
do sentido de pertencimento a uma comunidade. O agir hu-
mano, na era tecnológica, exige a superação da ética tradici-
onal. A experiência de Meires mostra que a formação
autônoma e solidária não dissocia as convicções sobre a pes-
soa (humanidade), a ética (responsabilidade em diferentes
níveis) e a conquista da cidadania. Nossa jovem caririense
mostra que responsabilidade tem a ver com liberdade e com
iniciativa e que a conquista da autonomia pessoal não signi-
fica o abandono das obrigações coletivas. Quanto mais tenta
conhecer e ampliar suas experiências, mais se compromete
com ações coletivas construtivas.

A cada momento de sua vida, Meires demonstra uma
disponibilidade para crescer com as vivências que a vida
oferece: “Quando você tem um problema, você pode ver
aquele problema pra piorar sua situação ou, então, você pode
ver aquele problema para melhorar sua situação e para lhe
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transformar mesmo. Acho que foi essa forma que eu vi; foi
para me transformar mesmo. Eu tinha uma família
desestruturada. Tenho ainda, mas já melhorou bastante. Eu
fiz isso como um combustível para que eu vivesse melhor;
melhor mas minhas fantasias, nas minhas coisas e nas mi-
nhas brincadeiras de criança”.
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NOTAS

1 Utilizando-me da metodologia proposta por Pais (2000) para
o registro de narrativas de jovens nas situações vivenciais
– etnonarrativas – registrei, em diário de campo e filmagens,
depoimentos da Meires por ocasião das oficinas que coor-
denei, das conversas informais e das rodas para conversar
e para cantar, que ocorrem nos finais de semana. Realizei
entrevista formalizada (com uso de gravador , agendamento
prévio e roteiro semi-estruturado) no dia 13 de junho de 2004.
Meires tinha 22 anos e fazia o primeiro semestre do curso
de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri. Suas fa-
las aparecerão neste texto, entre aspas, juntamente com
minhas elaborações.
2 Jornal Diário do Nordeste – Caderno 03 - Mestres do Cariri,
29/12/2002, p.03.
3 Atualmente é diretora da Editora, produz e faz a locução
do programa “Papo Cabeça” na FM Casa Grande. Direcio-
nado ao público juvenil; a programação inclui informação e
debate sobre temas diversificados.


