
UNIVERSIADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

JOSÉ TANCREDO LOBO 

A PRODUÇÃO DE SONHOS DOS  “MENINOS”

DA CASA GRANDE  

FORTALEZA
2010



JOSÉ TANCREDO LOBO 

A PRODUÇÃO DE SONHOS DOS  “MENINOS” DA

CASA GRANDE

Tese submetida à Coordenação do Curso 
de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para a obtenção do grau 
de Doutor em Educação. 

Orientadora: Profª. Drª. Ercilia 
Maria Braga de Olinda 

FORTALEZA
2010



Ficha Catalográfica elaborada por: 
Nadsa Maria Cid Gurgel  CRB-13: 654 

L783    Lobo, José Tancredo  

      A produção de sonhos dos “meninos” da Casa                                           
Grande / José Tancredo Lobo, 2010. 

                         154 f. ; il. color. enc. 

        Orientadora: Profª. Drª. Ercilia Maria Braga de Olinda 

                         Área de concentração: Educação 
       Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de  
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal do Ceará - UFC 

    2010. 
                     

     1. Sonhos 2. Esperança 3. Desespero 4. Resiliência I. Olinda, Ercilia 
Maria Braga de II. Universidade Federal do Ceará - Faculdade de 
Educação, Pós-Graduação em Educação. 

CDD 372.6 



JOSÉ TANCREDO LOBO 

A PRODUÇÃO DE SONHOS DOS  “MENINOS” DA
CASA GRANDE

Tese submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau de 
Doutor em Educação. 

Aprovada em 05 / 07 / 2010 

BANCA EXAMINADORA 

Professora Drª. Ercilia Maria Braga de Olinda (Orientadora) 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

Professor Dr. João Batista de Albuquerque Figueiredo 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

Professora Drª. Celecina de Maria Veras Sales 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

Professora Drª. Silvina Pimentel Silva 
Universidade Estadual do Ceará – UECE 

Professora Drª. Sandra Maria Gadelha de Carvalho 
Universidade Estadual do Ceará - UECE 



DEDICO a 

                         Francisca Gomes Lobo, minha mãe, que me ensinou o valor da escola; e 

                                Boaventura Ferreira Lobo, meu pai, que me ensinou o valor da roça. 



AGRADEÇO  a 

Samara, Helinho, João Paulo, Aécio, Alexandre, Aureliano, Samuel, Miguel e 
Demontier e outros meninos e meninas da Casa Grande, pelo acolhimento; 

Tainã Diógenes Lobo, meu filho, por me ensinar a paternidade;

Maria Nobre Damasceno, minha primeira orientadora neste curso; 

Ercilia Maria Braga de Olinda, minha orientadora, por me orientar e me ocidentar; 

Escola Cearense de Biodança, que me propiciou uma profunda formação de facilitador, 
e suas pessoas, que me ensinaram sobre o Amor; 

Márcia Teixeira, minha terapeuta, por me ajudar com monstros e virtudes; 

Às Pessoas que fazem o Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFC.  



RESUMO 

Vivemos um tempo de desespero, num mundo avesso às utopias, ou seja, numa carência 
de esperança. A promessa de vida melhor e abundante que o sistema capitalista, com 
sua sociedade de consumo, prometeu, não se cumpriu em sua plenitude na modernidade, 
ou melhor dizendo, não para todos. Desespero, frustração existencial, violência 
passaram a ser temas urgentes dentre as preocupações das diversas áreas do 
conhecimento. Nesse terreno especial se inscreve este trabalho, que teve por objetivo 
compreender a produção de sonhos dos jovens participantes da Fundação Casa Grande, 
localizada em Nova Olinda, Ceará. “Sonhos” aqui entendidos como dimensões dos 
projetos existenciais, portanto, que se têm bem acordados. A pesquisa de doutorado foi 
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 
Educação (FACED), da Universidade Federal do Ceará (UFC), na linha de pesquisa 
Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, especificamente no eixo temático 
Educação Ambiental, Juventude, Arte e Espiritualidade, sob a orientação da Professora 
Ercilia Maria Braga de Olinda. A complexidade da temática exigiu uma abordagem 
construtiva, em que teoria, metodologia e experiências dos envolvidos (pesquisador e 
sujeitos) foram tecidas juntas numa percepção de totalidade. O contexto em que se 
inseriu o objeto é um imbricado de relações sócio-econômicas e culturais especiais. 
Nova Olinda é um pequeno município com IDH, conforme o IBGE, dos mais baixos da 
região do Cariri. Ali se localiza a instituição que abriga os jovens sujeitos desta 
pesquisa. A Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri – ONG criada em 
1992, se propõe ser “uma escola de gestão cultural que tem como missão educar 
crianças e jovens do sertão através dos programas de Memória, Comunicação, Artes e 
Turismo”. Os sujeitos colaboradores deste trabalho foram alguns dos jovens 
participantes da referida instituição. A mediação teórica apoiu-se em intelectuais como 
Zygmunt Bauman, Boaventura de Sousa Santos, Marie-Christine Josso, Antonio Nòvoa, 
Ercilia Braga, Alfonzo Quintás, Peter Singer, Enrique Dussel, Humberto Maturana, José 
Tavares, Paulo Freire, Ernst Bloch, Erich Fromm e outros. A abordagem metodológica 
foi transdisciplinar; recorreu à pesquisa (auto)biografia, tanto nos fundamentos teóricos 
quanto no aspecto procedimental; a trajetória da pesquisa pode ser denominada de 
qualitativa, colaborativa, formativa e existencial como modus de produzir ciência em 
que a centralidade está na pessoa humana e na vida como fonte maior de toda a 
existência. Foram usadas técnicas como: entrevista narrativa, círculos reflexivos e 
observação dos âmbitos da organização pesquisada. As narrativas juvenis expressaram 
modos de ser esperançosos, acerca do que-ainda-não-veio-a-ser. Mostraram a ação de 
jovens resilientes. A tese é uma reflexão sobre a produção de sonhos, como uma 
oportunidade de construir – no dizer de Ernst Bloch – o que-ainda-não-se-tornou-bom, 
enfim, demonstra que sonhar é uma forma de se contrapor ao determinismo do destino.  

Palavras-chave: Sonhos; Esperança; Resiliência.



ABSTRACT 

We live in a time of hopelessness, a world inside out to utopias, in a lack of hope. The 
promise of better life and abundant that the capitalist system, with its consumer society, 
has pledged not been fulfilled in its fullness in modernity, or rather not for everyone. 
Despair, existential frustration, violence became urgent topics among the concerns of 
various knowledge areas. In this particular field is part of this work, which aimed to 
understand the production of the dreams of young participants of the Fundação Casa 
Grande, located in Nova Olinda, Ceará. "Dreams" here understood as existential 
dimensions of the projects, therefore, to have well agreed. The doctoral research was 
developed within the Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 
Educação (FACED), Universidade Federal do Ceará (UFC), the line of research Social 
Movements, Popular Education and the School, specifically in the thematic area 
Education Environment, Youth, Art and Spirituality, under the guidance of Professor 
Ercilia Maria Braga de Olinda. The complexity of the issue required a constructive 
approach in which theory, methodology and experiences of those involved (the 
researcher and subject) were woven together in a perception of wholeness. The context 
in which the object is inserted in an interwoven social and economic relationships and 
cultural special. Nova Olinda is a small town with HDI, according to the IBGE, the 
lowest in the region of Cariri. There she finds the institution that houses the young 
subjects of research. The Casa Grande Foundation Memorial Human Kariri - NGO 
created in 1992, purports to be "a school of cultural management that has as its mission 
to educate children and youth programs through the backwoods of Memory, 
Communication, Arts and Tourism." The subjects of this study collaborators were 
among the young participants of that institution. The theoretical mediation on 
intellectuals as Zygmunt Bauman, Boaventura Sousa Santos, Marie-Christine Josso, 
Antonio Novoa, Ercilia Braga, Alfonzo Farms, Peter Singer, Enrique Dussel, Humberto 
Maturana, José Tavares, Paulo Freire, Ernst Bloch, Erich Fromm and others. The 
methodological approach was interdisciplinary; used to search (auto) biography, both in 
theoretical and in the procedural aspects, the history of the research can be called a 
qualitative, collaborative, formative and existential modus how to produce science in 
which the core is in the person and human life as a major source of all existence. 
Techniques were used as narrative interview, circles and reflective observation of areas 
of the organization studied. The narratives expressed youth ways to be hopeful about 
what-does-not-come-to-be. Showed the action of resilient youth. The thesis is a 
reflection on the production of dreams as an opportunity to build - in the words of Ernst 
Bloch - what-does-not-become-good; at last, demonstrate that to dream is a way to 
contrapose the determination of destiny.  

Keywords: Dreams, Hope, Resilience.  



RESUMEN 

Vivimos en un momento de desesperación, un mundo al revés a las utopías, es decir, la 
falta de esperanza. La promesa de una vida mejor y abundante que el sistema capitalista, 
con su sociedad de consumo, se ha comprometido no se han cumplido en su plenitud en 
la modernidad, o más bien no para todos. La desesperación, la frustración existencial, la 
violencia se convirtió en asuntos urgentes entre las preocupaciones de diversas áreas del 
conocimiento. En este campo en particular es parte de este trabajo, que tuvo como 
objetivo comprender la producción de los sueños de los jóvenes participantes de la 
Fundação Casa Grande, ubicado en Nova Olinda, Ceará. "Sueños" entendida aquí como 
dimensiones existenciales de los proyectos, por lo tanto, han acordado así. La 
investigación doctoral se ha desarrollado dentro del Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Faculdade de Educação (FACED) de la Universidade Federal do Ceará 
(UFC), la línea de investigación los Movimientos Sociales, Educación Popular y la 
escuela, específicamente en el área temática de Educación Medio Ambiente, Juventud, 
Arte y Espiritualidad, bajo la guía del profesor Ercilia María Braga de Olinda. La 
complejidad del tema requiere un enfoque constructivo en el que se tejieron la teoría, 
metodología y experiencias de los participantes (el investigador y el sujeto), así como 
en una percepción de totalidad. El contexto en el que se inserta el objeto en un 
entretejido de relaciones sociales y económicas y culturales especiales. Nova Olinda es 
una ciudad pequeña con el HDI, según el IBGE, el más bajo en la región de Camiri. Allí 
se encuentra la institución que alberga a los sujetos más jóvenes de la investigación. La 
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri - ONG creada en 1992, pretende 
ser "una escuela de gestión cultural que tiene como misión educar a los niños y la 
juventud a través de los bosques de la Memoria, Comunicación, Arte y Turismo". Los 
sujetos de este estudio fueron colaboradores entre los jóvenes participantes de esta 
institución. El apoiu mediación teórica sobre los intelectuales como Zygmunt Bauman, 
Boaventura Sousa Santos, Marie-Christine Josso, Antonio Novoa, Ercilia Braga, 
Alfonzo Quintás, Peter Singer, Enrique Dussel, Humberto Maturana, José Tavares, 
Paulo Freire, Ernst Bloch, Erich Fromm y otros. El enfoque metodológico 
interdisciplinario, que se utiliza para buscar (auto) biografía, tanto en teórica como en 
los aspectos de procedimiento, la historia de la investigación se puede llamar una 
cualitativa, modus colaboración, formación y existencial cómo producir ciencia en la 
que el núcleo está en la persona y la vida humana como principal fuente de toda 
existencia. Las técnicas fueron utilizadas como entrevista narrativa, círculos y la 
observación reflexiva de las áreas de la organización estudiada. Las narrativas 
expresaron formas juveniles para tener esperanzas acerca de lo que-no--llegado-a-ser.
Mostró la acción de la juventud resistente. La tesis es una reflexión sobre la producción 
de los sueños como una oportunidad de construir - en palabras de Ernst Bloch - lo-que-
no--se-bien, em fin, demonstra que soñar es uma forma de si contraponer al 
determinación del destino.  

Palabras claves: Sueños, esperanza, resiliencia.  
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1. INTRODUÇÃO 

“O lugar que eu quero morar, mesmo, é em Nova Olinda, porque o coração do 
mundo é onde você está”.

Aureliano, “menino” da Casa Grande 

Esta tese é uma análise compreensiva sobre a produção de sonhos dos jovens 

participantes da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, Ceará, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FACED), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), na linha de pesquisa Movimentos Sociais, 

Educação Popular e Escola, especificamente no eixo temático Educação Ambiental, 

Juventude, Arte e Espiritualidade. A temática e a abordagem do objeto e todo o percurso 

da pesquisa optam por uma percepção em complexidade dos fenômenos, sujeitos e suas 

relações construtivas, ou seja, como práticas formativas de uma organização não 

governamental que operam com inúmeros saberes, não podendo, portanto, adotar uma 

atitude simplificadora da realidade sob qualquer tentativa de torná-la de fácil percepção.

O contexto em que se insere o objeto é um imbricado de relações socio-

econômicas e culturais. Parto em direção ao sul do estado do Ceará, para a região 

denominada Cariri, mais recentemente um conglomerado urbano com nove municípios, 

sendo os principais Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Dentre esses municípios, 

encontra-se Nova Olinda. Fundado em 14 de abril de 1957, tem uma população 

estimada em 13.659 habitantes, segundo o IBGE, em 01 de julho de 2009. Tem um IDH 

mediano de 0,637, segundo o PNUD/2000 e um PIB per capta R$ 2.600,00, também 

conforme o IBGE, dos mais baixos da região do Cariri. Nova Olinda, historicamente 

atrasado, tem base econômica na agricultura familiar, na exploração mineral de rochas 

laminadas para construção civil e cerâmicas. Como quase todos os municípios do 

interior brasileiro, Nova Olinda já expõe as chagas da violência, do desemprego em 

massa, do uso abusivo de drogas, da falta de esperança, especialmente dos jovens. A 

novidade é que em inícios dos anos 1990, surgiu uma organização não governamental 

que lançou o nome de Nova Olinda para o mundo. Algo parecido com o que aconteceu 

com o município vizinho Assaré, que ficou conhecido por causa do poeta Patativa [do 

Assaré]. Todos conhecem agora a Casa Grande de Nova Olinda. 
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Assim se chega à instituição que abriga os jovens sujeitos desta pesquisa. 

Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri – ONG criada em 1992, 

com a restauração da Casa Grande da fazenda Tapera, que foi construída em 1717 no 

lugar da aldeia dos índios Kariús-Kariris, onde hoje é a cidade de Nova Olinda. A ONG 

se propõe ser “uma escola de gestão cultural que tem como missão educar crianças e 

jovens do sertão através dos programas de Memória, Comunicação, Artes e Turismo”, 

conforme folder institucional da Fundação. A ONG não seleciona as crianças e jovens 

que vai atender, mas percebe-se que acorrem para lá de forma espontânea meninos e 

meninas que não encontram outra atividade lúdica, esportiva ou educativa no 

contraturno da escola. Como disse, em depoimento à pesquisadora Carmen Débora 

Lopes Barbosa (2010, p. 56), o presidente da Fundação, Alemberg, “são aqueles 

meninos de ponta de rua das comunidades mais simples da cidade”. 

Os sujeitos colaboradores deste trabalho são alguns dos jovens participantes 

da Fundação Casa Grande. Nas primeiras aproximações, além de observar o 

funcionamento da Casa, pude arbitrar a seleção do conjunto dos sujeitos. Dentre 

dezenas de jovens, escolhi nove. Eles são os “meninos” que estão há mais tempo na 

Fundação. Quase todos participam dos Conselhos Diretores, e a “menina” Samara faz 

parte da Cooperativa dos Pais e Amigos da Casa Grande. Eles são: Aécio, Alexandre, 

Aureliano, Demontier, João Paulo, Helinho, Miguel e Samuel.   

Começo por olhar para mim mesmo na busca de me reconhecer e encontrar 

sentido para minha vida; olho para os sujeitos em busca de compreender suas trajetórias 

formadoras na Fundação, especificamente a produção de seus sonhos, esboçados em 

projetos existenciais; e olho para o futuro, ao apresentar uma proposição para o trabalho 

com jovens, particularmente a reflexão e afirmação de atitudes positivas no “caminhar 

para si”, caminhar com os outros e na sociedade onde interagem. As criança e jovens 

participantes da Fundação Casa Grande, chamados carinhosamente, a partir daqui, de 

“meninos”, não são objeto de pesquisa , justamente porque produtores de suas histórias, 

portanto, sujeitos. 

A mediação teórica é o processo de produção desses referidos sonhos e 

projetos que façam sentido em suas existências, genericamente chamados de sonhos, 

entendidos aqui como atividade consciente de assumir-se como sujeito e práxis 

libertadora da sina determinística do destino, com base na valorização da experiência do 

vivido.
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A mediação metodológica apoia-se no entendimento de percepções, tais 

como: a realidade é um fenômeno complexo; para tal objeto – produção de sonhos – 

somente uma abordagem transdisciplinar serve à adequação de tal investigação; o 

recurso da autobiografia torna-se adequado, pois é tanto teoria como método; a 

trajetória da pesquisa pode ser denominada de qualitativa, colaborativa, formativa e 

existencial como modus de produzir ciência em que a centralidade está na pessoa 

humana e na vida como fonte maior de toda a existência. A pesquisa (auto)biográfica 

não se reduz ao passado. Primeiro, embora se refira ao percurso já vivido, isto é feito no 

presente. Depois, quando se faz biografização como investigação, mesmo que não se 

refira claramente, está implícita a expectativa de futuro, especialmente porque uma 

“grafia”, um desenho, quem sabe, um rascunho de um tempo vindouro que abarque a 

vida inteira. 

Ao adotar uma posição científica com base no princípio biocêntrico, é 

necessário recorrer à percepção hologramática das realidades, em que cada fenômeno é 

uma síntese da totalidade da qual participa, compreendo que o entendimento da 

produção dos sonhos dos “meninos” que participam da Fundação Casa Grande contém 

informações sobre todo o processo produtivo existencial: suas trajetórias pessoais, suas 

histórias familiares, a organização e funcionamento da Casa Grande, suas relações com 

a educação escolar formal, enfim com a sociedade como um todo, pois não apenas a 

parte está no todo, mas o todo está em cada parte. 

Esta tese tem por objetivo demonstrar os contextos (material e subjetivo), o 

objeto, o problema, a problematização, os sujeitos, as teorias, o método em que é 

buscado compreender a produção de sonhos e seus projetos existenciais dos jovens que 

fazem a Casa Grande. Para tanto, é preciso partir do contexto da mundialização, em que 

Nova Olinda não é mais uma cidadezinha perdida nos sertões do Ceará, mas também 

conectada, mesmo que virtualmente, em especial por causa da Fundação Casa Grande, 

com a cultura global. 

Desde a minha vivência como professor da URCA, em Crato, Ceará, o 

objeto saltara na minha frente em forma de “estudantes diferentes”, juntamente com as 

notícias que se espalhavam pelo mundo de uma ONG que fazia um excelente trabalho 

com meninos e meninas do sertão. Essa nova realidade pedia a atenção de pesquisadores 

do campo educacional e social. Os tais estudantes eram justamente oriundos da 

Fundação Casa Grande. 
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Após conhecer mais de perto a Fundação e seu trabalho, surgiu o problema, 

ainda difuso e expresso em forma de várias perguntas: como, num mundo em desespero 

pela falta de sentido, em que grassam a “frustração existencial” (FRANKL, 2005) e a 

falta de sonhos, especialmente entre a juventude, poderia frutificar uma ação educativa 

social que forma cidadãos autônomos, solidários e gestores de projetos culturais, assim 

como de si mesmos? 

As perguntas não pararam de proliferar: por que a sociedade insiste em 

desqualificar a juventude, como bem descreve Sposito (1997; 1999)? Por que o mundo 

entrou em desespero pela ausência de utopias, resvalando o seu movimento e das 

pessoas para o consumismo e o narcisismo? Como os jovens participantes da Fundação 

Casa Grande constroem seus sonhos e projetos existenciais diante de tais condições 

sociais? Qual o papel das organizações não governamentais na formação de crianças e 

jovens? Como a escola formal pode aprender com as ações formadoras empreendidas na 

vasta esteira de organizações sociais não estatais? 

A atitude questionadora com que inicio este trabalho vai no contrafluxo da 

cultura hegemônica do neoliberalismo, onde se espraia o fatalismo, e a simplificação de 

que os setores importantes da vida humana, como a economia, a política, as relações 

humanas, devem submeter-se a um ditame: cada um por si e o mercado contra todos, ou 

quase todos, pois os ricos remam com ventos a favor. Nesse mesmo entendimento, 

denuncia Bauman (2007, p. 40-41), que a “globalização negativa” cria um universo de 

“excedentes” humanos que sequer servem para a reciclagem por meio das formações de 

mão de obra, fazendo crescer enormemente as taxas de migrações e os conflitos daí 

decorrentes: 

                        Embora honestos, os esforços para conter a maré da “migração 
econômica” não são e provavelmente não podem ser 100% 
exitosos. A miséria prolongada cria milhões de desesperados e, 
na era da fronteira global e do crime globalizado, dificilmente 
se poderia esperar que faltassem ‘empresas’ ávidas por ganhar 
um trocado ou alguns milhões em cima desse desespero. 

A chamada “modernidade líquida” mudou os conceitos de cidadão para 

consumidor. Então, para as empresas “ávidas por ganhar” mais e mais, basta ter uma 

competente propaganda e fazer incrustar nos tais “consumidores” a necessidade de 

consumir. Nessa esteira de desmontagem da cidadania, a solidariedade foi trocada pela 

competição. O Estado, muitas vezes, abandonou as populações que mais dele 
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precisavam e deixou a critério do mercado regular as relações econômicas, financeiras e 

sociais. Gerou-se uma inculpação nos indivíduos que não sejam forçosamente incluídos 

nessa massa de consumidores e tirou-lhes a capacidade de pensamento de longo prazo, 

reduzindo tudo ao imediatismo alienante mesmo do presente. Divulgou-se e bem nessa 

tal modernidade uma separação entre poder e política, inclusive com a ideologia de que 

política é algo sujo e que os cidadãos, por serem pessoas honestas, não devem se 

envolver com tal empreendimento. 

A tal “liberdade econômica” apregoada pelo liberalismo de mercado expõe a 

situação paradoxal da globalização, ou seja, mostra uma mundialização da cultura e da 

economia, concomitantemente à fragmentação desses mesmos âmbitos, mas com o 

agravante do esfacelamento das relações humanas e sociais. Este movimento é 

entendido por Boaventura de Sousa Santos (2003) como um processo simultâneo e 

contraditório de continuação hegemônica do capital e da cultura capitalista versus os 

movimentos contra-hegemônicos que se espraiam por todos os países do planeta.  

A mundialização do capitalismo tornou global também suas crises inerentes, 

tais como: a crise ecológica, da ética e de valores, e uma severa crise cultural, em que o 

gigantesco volume de informações assume o lugar do conhecimento, submergindo 

vorazmente os saberes tradicionais e populares. Acrescente-se a financeirização da 

riqueza, por meio do processo especulativo e volatilização do capital, como uma forma 

de driblar a crise de expansão sem fim do sistema.  

Os contextos mundiais não mais enganam. Vivemos uns tempos de 

desespero, num mundo em desespero, ou seja, uma carência de esperança. Um sertão 

existencial. A promessa de vida melhor e abundante que o sistema capitalista, com sua 

sociedade de consumo, prometeu não se cumpriu em sua plenitude na modernidade, ou 

melhor dizendo, não para todos. No que se chamou de pós-modernidade, como um 

evento que superasse a tal modernidade, houve um aprofundamento da crise com o 

esfacelamento das relações sociais e a fragmentação de toda ordem como a 

característica fundamental dessa contemporaneidade. A desesperança e a falta de 

sentido parecem ser chagas crônicas a permear todas as instâncias humanas e sociais.  

Creio que seja importante esclarecer sobre a concepção de “desespero” no 

âmbito deste trabalho. Desprezo o aspecto pessimista e angustiante da filosofia de 

Kierkegaard; opto, especificamente com base na obra O desespero humano (2009), pelo 

seu pensamento teológico sobre a subjetividade humana em relação com o desespero. O 

autor começa pela narrativa da história de Lázaro e sua ressurreição, para exemplificar 
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que “para o cristão, a morte de modo algum é o fim de tudo”, até porque a morte é 

passagem para a vida. Por isso, a razão do desespero é o sentimento de que, após a 

morte, nada subsista, que a morte coloque, em sua infinitude, em xeque a finitude da 

vida. Assim, nada é “doença mortal” aos olhos do cristão, pois o que ele deve mais 

temer é o desespero em vida. Para ele, o desespero existe em todo ser humano, e negar 

essa possibilidade de concretização é um modo de elevar-se. Paradoxalmente, é a 

susceptibilidade de desesperar-se que torna os humanos superiores, para o autor, em 

relação aos outros animais. O eu é o aspecto síntese, dialético, entre polaridades como 

finito e infinito, necessidade e liberdade, entre esperança e desesperança etc. A 

possibilidade de não viver após a morte é o fundamento teológico do desespero 

humano, segundo Kierkegaard.  

Para mim, desespero é não viver plenamente enquanto se está vivo. 

Semelhante ao que diz o autor, em outra passagem, que o desespero está em debater-se 

sem conseguir morrer.  

Dessa forma, estar mortalmente doente é não poder morrer, mas 
neste caso a vida não permite esperança, e a desesperança é a 
impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de 
morrer. (p. 23).  

Nesse sentido, o desespero é a pior “doença”, é o sofrimento de morrer sem, 

todavia, estar morto. Aqui, o pensamento do autor se coaduna com o conceito de 

desespero escolhido para este trabalho, como a perda da esperança, a falta de 

perspectivas utópicas de algum possível presentemente e para o futuro. Na situação 

desesperada, o indivíduo quer destruir o seu eu, mas, ainda segundo Kierkegaard, nem 

isso ele consegue, acumulando mais seu padecimento. Como exemplo, ele diz que, 

quando o ambicioso quer “ser César ou nada”, e não consegue ser César, se desespera. 

Embora isso tenha outro sentido: é por não se ter tornado César que ele já não suporta 

ser ele mesmo. O que o faz sofrer é não poder se libertar do seu eu. O homem quer se 

libertar do seu eu criado por outrem, por um “autor”, por uma figura de autoridade. 

“Todavia o homem deseja sempre libertar-se do seu eu, do eu que é, para se tornar um 

eu da sua própria invenção”. (p. 25). O autor revela essa estranha contradição do 

desespero: impotência em destruir o eu, ao mesmo tempo em que o indivíduo não pode 

morrer pelo desespero.
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Portanto, a salvação é o supremo impossível humano, mas Deus 
tudo é possível! Dessa forma é o combate da fé, que luta como 
louca pelo possível. Com efeito, sem ele não há salvação. 
Frente a um desmaio, grita-se: Água! Água de Colônia! Gotas 
de Hofmann! No entanto, quando alguém se desespera, grita-se: 
Possível, possível! Somente o possível o pode salvar! Uma 
possibilidade: e o nosso desesperado recomeça a respirar, 
revive, porque sem “possível”, por assim dizer, não se respira. 
(p. 41). 

Kierkegaard dá nome a esse “possível”: Deus. E diz que, para os que têm fé, 

esse possível é o “antídoto” do desespero. Adverte ainda para a noção de que aos 

fatalistas e deterministas é improvável gritarem: Possível! Possível! Isto porque, para 

eles, só existem as necessidades, negando com suas atitudes a possibilidade de serem 

livres para criarem-se a si mesmos e uma nova realidade. O estado de desespero revela 

um desprezo pela reflexão sobre o futuro. Os sonhos são calcinados e, infelizmente, essa 

desesperança não é algo que só se encontre entre os jovens e que nos abandone com a 

idade (p. 57). Então, considero importante verificar a abordagem de desespero que faz o 

neopsicanalista Erik Erikson, localizando no final da vida da pessoa.

Erikson (1976) concebe a pessoa como um ser psicossocial em progressivo 

amadurecimento com as idades. A sua teoria do desenvolvimento divide-se em oito 

fases – cada uma com seu conflito básico sobre a estruturação da identidade - que citarei 

sucintamente: confiança versus desconfiança; autonomia vs. dúvida, vergonha; 

iniciativa vs. culpa; indústria vs. inferioridade; identidade vs. confusão de papéis; 

intimidade vs. isolamento; generatividade vs. estagnação; e, por fim, integridade vs. 

desespero.

À idade chamada velhice corresponde o tempo da colheita, o escoadouro 

onde se defrontam a biografia, o transcurso existencial e a proximidade com a 

experiência de finitude. Se esse tempo é vivido com tranquilidade e completude, 

Erikson diz que não conhece palavra melhor do que integridade para nomear esse 

sentimento (p. 138). A característica principal é a aceitação do ciclo vital e de que valeu 

a pena tudo o que viveu. Além da compreensão de que a vida de cada um é uma 

responsabilidade particular, o indivíduo experimenta um sentimento de “camaradagem” 

para com os homens e mulheres, como sendo parceiros dessa caminhada, ao mesmo 

tempo, solitária e conjunta. A falta desse sentimento manifesta-se como repulsa ou 

desespero, não se aceita a vida, muito menos a morte. 
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O desespero expressa o sentimento de que o tempo é curto, 
demasiado curto para a tentativa de começar uma outra vida e 
experimentar rumos alternativos para a integridade. Semelhante 
desespero é freqüentemente escondido sob uma capa de 
repulsa, misantropia ou desprezo crônico por determinadas 
instituições e pessoas – uma repulsa e um desprezo que, quando 
não aliados a uma visão de vida superior, apenas significam o 
desdém da pessoa por si mesma. (p. 140). 

O conflito que se instaura aqui é como se fora uma nova crise de identidade. 

De um lado, a possibilidade de viver o tempo da sabedoria. A preocupação 

“desapaixonada mas ativa” com a vida e com a morte. O tempo de transcender as 

limitações de sua identidade, ampliar a sua atenção para uma significação do ciclo vital 

cada vez menos imanente. De outro lado, a inculpação por eventos transcorridos ou a 

frustração pela ausência deles. O medo de morrer sem ter tido oportunidade de viver. E 

conclui, dizendo que o desespero faz parte da força psicossocial, por ser o 

entrelaçamento dos processos vitais individuais, mais as sequências geracionais e 

relação com a estrutura da sociedade. 

Embora diferente, o conceito de desespero neste trabalho se espelha em 

Kierkegaard no ponto em que o autor diz ser o pior desespero morrer em vida. É a 

condução de uma vida medíocre e sem sentido. Já em Erikson, busco a noção de 

integridade, como dizia o primeiro, como “antídoto” ao estado de desesperança. Uma 

vida em plenitude tem um profundo enraizamento na história pessoal, vinculada que é à 

realidade social, mais a possibilidade esperançosa de sempre reverter essa mesma 

história para que não se torne cristalizada. E isso é possível pelo exercício dos sonhos, 

sem esquecer de questionar sobre os contextos econômicos, políticos e sociais em que 

as pessoas estão inseridas.

Manfredo Oliveira (2002, p. 272), após discorrer sobre a crise paradigmática 

da Modernidade, caracterizada pelo que se chamou de “globalização”, a 

desregulamentação e a volatilidade do capital, trazendo consequências na precarização 

das relações de trabalho, interroga, a propósito desses tempos de desespero: 

Todo esse processo social faz a humanidade como um todo se 
confrontar com uma questão básica: como garantir um mínimo 
de decência para a humanidade como um todo, superando a 
enorme barreira da exclusão social que deixa milhões de seres 
humanos marginalizados dos imensos avanços tecnológicos de 
uma minoria? 
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Ele mesmo responde que, nesses tempos paradoxais, desapareceram as 

convicções de possibilidade de se pensar uma ética humanitária que alcance todas as 

pessoas e possa servir ao seu convívio civilizatório, pois 

O pensamento dito pós-moderno privilegia o particular, o 
mutável, o contingente, portanto, a heterogeneidade e a 
diferença, a fragmentação e a indeterminação do pensar, e 
manifesta profunda desconfiança em relação ao que considera o 
caráter nivelador e opressor de todo discurso universalista: o 
pluralismo das múltiplas razões substitui a razão totalizante da 
tradição e funciona como força de libertação na vida humana. 
(Obra citada, p. 273-274).

Existem, contudo, uns “meninos” diferentes numa pequena cidade do 

interior do Ceará que se negam a cumprir uma sina de exclusão e esquecimento. Os 

personagens principais desta narrativa – jovens construtores de si mesmos, negando 

uma genealogia miserável e determinística – têm como premissa dramática a produção 

de sonhos (daqueles que se têm bem acordados) em que confrontam confiantes a 

situação: descrença versus projetos de vida. Eles têm um grande problema a enfrentar e 

superar. Como diz Freire (2001, p. 51); porém, 

É na História como possibilidade que a subjetividade, em 
relação      dialético-contraditória com a objetividade, assume o 
papel do sujeito e não só de objeto das transformações do 
mundo. O futuro deixa, então, de ser inexorável e passa a ser o 
que historicamente é: problemático.    

Devem rebelar-se a cumprir um destino, determinístico e alheio, em favor da 

produção do próprio sonho e de um futuro melhor, quando possam viver em plenitude. 

Eles têm uma necessidade básica como personagens desse enredo formativo que é 

serem sujeitos de um papel ativo, que constroem, produzem, assumem suas existências 

e se negam a fazer o papel de vítimas da fome e das péssimas condições de vida que 

essa sociedade lhes reserva. 

Os sujeitos desta pesquisa são o que se poderia chamar de seres resilientes, 

pois são capazes de sobressair-se de uma situação, geralmente, desfavorável. 

Resiliência, que será mais bem trabalhada no capítulo cinco, como Tavares anota (2001, 

p. 46): 
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Do ponto de vista da psicologia e da sociologia, trata-se 
também de uma qualidade, de uma capacidade de as pessoas 
pessoalmente ou em grupo resistirem a situações adversas sem 
perderem o seu equilíbrio inicial, isto é, a capacidade de se 
acomodarem e reequilibrarem constantemente. Esta capacidade 
pode ser fortalecida com o desenvolvimento do seu auto-
conceito, da sua auto-estima e, porventura, de sua dimensão 
espiritual como abertura à esperança... 

O mundo alquebrado, unido apenas pelas sequentes tentativas de vitalizar o 

capital financeiro, produziu Nova Olinda e, no seu âmbito, a Fundação Casa Grande 

como uma flagrante contradição. Um rasgo de esperança, que divisei quando cruzei o 

portal de entrada da Casa Grande. Um menino de uns oito anos de idade me recebeu e 

começou a narrar a história da casa mal-assombrada que, reformada, o acolheu como 

um ateliê de sonhos. Ele disse que em Nova Olinda havia uma casa onde os meninos 

tinham medo de ir brincar lá porque diziam que era mal-assombrada. Até que chegou 

um casal, Alemberg e Rosiane, e começaram a juntar a meninada para brincar e juntos 

irem reconstruindo a casa e a vida. Estava começando a Fundação Memorial do Homem 

Kariri, no ano de 1992. 

Por que insistir nesse contrafluxo da grande onda de despedaçamento das 

relações sociais, manifestas a olhos vistos na violência e banalização da vida? Seria 

possível compreender como o problema da desesperança afeta as juventudes e, ao 

mesmo tempo e contraditoriamente, servem-lhes de impulso ao crescimento e 

desenvolvimento pessoais mediante uma força formadora chamada resiliência? Esse tal 

objeto de pesquisa poderia ser suficientemente abordado com recursos como a biografia, 

algo que promova a desconstrução, reconstrução da “própria” trajetória, depois a 

apropriação da trajetória pessoal?  

Essas questões, inevitavelmente, levam à reflexão de que só sonha quem tem 

esperança de conquistar algo melhor para si, e, se há o cultivo solidário em uma 

comunidade, o desejo de que o bem seja amplo para todas as pessoas. Nesse âmbito, 

Bloch (2005, p. 113), após nomear o que ele chama de “afetos expectantes” negativos, 

como a angústia, o medo, o pavor, o desespero etc, que se enfrenta com a energia dos 

sonhos acordados, ressalta que 

[...] em total oposição, aparecem agora, em meio a tudo isso e 
por trás de tudo isso, os afetos expectantes positivos. Seu 
número, todavia, é muito menor: não houve até agora tanta 
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ocasião para eles. São apenas dois: a esperança, que frustra o 
medo; e a confiança, que corresponde ao desespero. 

Por isso a insistência na temática da esperança neste trabalho. O objeto 

inicial, depois objeto-processo, é um recorte dos contextos maiores espaciotemporais em 

que emergem a mesmice do desengano e as vozes e gestos destoantes que enterram as 

tentativas de sonhos, particularmente nas juventudes. Os sujeitos desta pesquisa saltam 

na minha frente pela vivência na Universidade onde sou professor, bem como nos media,

onde se tornam notícia de sucesso, além de assunto de estudos acadêmicos para cursos 

de graduação e pós-graduação, dos quais cito os mais significativos: ACIOLI, Socorro. 

Fundação Casa Grande: Comunicação para a Educação. Fortaleza, Curso de 

Comunicação Social – UFC- (monografia), maio de 2002; ACIOLI, Socorro. A Prática 

da Educomunicação na Fundação Casa Grande. INTERCOM – Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003 – (artigo); FELIX, Waleska James Sousa e 

IPIRANGA, Ana Sílvia Rocha. Significados atribuídos à cultura da Fundação Casa 

Grande – Memorial do Homem Kariri e Escola de Comunicação da Meninada do Sertão. 

30º Encontro da ANPAD, 23 a 27 de setembro de 2006, Salvador-BA (comunicação); 

LIMAVERDE, Rosiane.Os Registros Rupestres da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. 

(Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Preservação do Patrimônio-UFPE/. 

Fundação Casa Grande-Memorial do Homem Kariri); NORONHA, Isabelle de L. A. 

Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri: cotidiano, saberes, fazeres e as 

interfaces com a educação patrimonial – (dissertação de mestrado), João Pessoa, UFPB, 

2008; OLINDA, Ercília Maria Braga de. Participação Autônoma e solidária: caminho 

para a construção do “ser mais” juvenil. V Colóquio Internacional Paulo Freire – Recife, 

19 a 22-setembro 2005 (comunicação); SOARES, Marcelo Lopes. Os Meninos da Casa 

Grande - Comunicação Comunitária em Nova Olinda (CE). Fortaleza, UFC (mimeo), 

1999; BARBOSA, Carmen Débora L. Experiências de vida e formação do educador 

popular Alemberg Quindins da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri. 

Fortaleza, FACED/UFC (Dissertação de mestrado), 2010. 

O recorte objetal pronto para ser compreendido passa a ser a produção de 

sonhos dos jovens participantes da Casa Grande. Ouso desenhar uma pressuposição de 

que os sonhos pervertem o destino. Se a sina representa o determinismo como um 

prolongamento do passado geração após geração, a ousadia de sonhar uma vida e um 
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mundo diferente e possível e mais a elaboração de projetos existenciais materializam a 

assunção do papel de sujeitos de si mesmos. 

Reconheço a estranheza dessa temática neste início do século XXI, em que 

prevalecem o efêmero e o descartável, em que a fragmentação começa a estilhaçar o 

paradigma antropocêntrico coincidente com o período chamado Modernidade, pois 

sequer os vários séculos dessa etapa histórica foram capazes de assegurar a efetivação 

de suas promessas. Embora se tenha caracterizado por certa unidade e uma ideia de 

utopia no discurso de progresso e da ordem, para muitos a Modernidade parece ter sido 

superada sem sequer a maioria da população mundial ter conhecido o propalado Estado 

de Bem-Estar social.  Santos (2003, p. 77-78) assim se expressa em relação ao projeto 

da Modernidade:

                         Pela sua complexidade interna, pela riqueza e diversidade das   
idéias novas que comporta e pela maneira como procura a 
articulação entre elas, o projeto da modernidade é um projeto 
ambicioso e revolucionário. As suas possibilidades são infinitas 
mas, por o serem, contemplam tanto o excesso das promessas 
como o défice do seu cumprimento. 

O percurso metodológico desta pesquisa traz uma implicação pessoal muito 

intensiva. A temática de per se passou a exigir uma abordagem existencial. O método 

(auto)biográfico, que também serve de suporte teórico no seu viés formativo, compõe o 

lastro onde se edificam as outras teorias e metodologias. A reflexão sobre o objeto 

começa a exigir teorias comprometidas com a compreensão sobre os seguintes aspectos: 

que sociedade? Quem é o pesquisador? Quem é o sujeito da pesquisa? O que é sonho? 

O que é experiência formadora? E assim por diante. São assuntos que exigem uma 

adequação metodológica que busquei na entrevista narrativa, no círculo reflexivo e na 

análise compreensiva dos conteúdos emergentes dos textos daí produzidos.

Posto que o processo de biografização é o movimento permanente de 

aproximação com a própria história e tem uma função de autoconhecimento, isso resulta 

no imbricado caráter educativo que daí se desdobra. A experiência assim refletida torna-

se um “poder-saber”, no dizer de Delory-Monberger (2008, p. 92), que ainda justifica: 

Para que as aquisições da experiência possam ser reconhecidas 
socialmente é necessário, por conseguinte, que os saberes 
constituídos na ação sejam nomeados previamente pelos 
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próprios indivíduos e encontrem lugar em seus sistema de 
representação. Em outras palavras, é preciso que eles 
constituam linguagem nos universos simbólicos de seu mundo-
de-vida e de sua construção biográfica.

Agora tenho que “nomear” esses saberes que as experiências me fez viver. A 

abordagem (auto)biográfica propiciou a minha compreensão, minha trajetória e papéis 

que assumo como professor e pesquisador, desde a participação no ateliê biográfico 

promovido pelas professoras Ercilia Maria Braga de Olinda e Sandra Petit, no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, no semestre II, de 2007; isso se 

reflete na atitude de pesquisador implicado comigo e com os outros; em que os 

contextos e objeto se justificam imbricados na opção teórica e metodológica de uma 

pesquisa social em que a educação se alarga para âmbitos não escolares, sem deixar de 

ser tão importante quanto a escola. Não é à toa que dedico um capítulo à narrativa da 

minha experiência, com especial atenção à escolarização, à formação e descoberta da 

missão pessoal de ser professor. 

O objeto inicialmente parecia uma miragem; algo difuso entre tantos temas 

que apareciam relacionados, como as trajetórias da juventude, os papéis de educador, as 

relações cruzadas entre família e escola. Até que o foco restou centralizado nos sonhos 

– atividade humana essencial na produção de si mesmo – portanto, reconhecido como 

processo formativo inacabado e permanente de interação indivíduo e sociedade. Por isso 

objeto-processo, nessa tentativa de perceber a teia de relações que sustentam tal 

fenômeno humano, suas contradições e desdobramentos.    

Desde o princípio da produção dessa pesquisa, assumi a investigação como 

um bruxo, um alquimista, um buscador inspirado em Dom Juan (índio nagual descrito 

por Carlos Castaneda, no livro Uma estranha realidade) que recomenda seguir o 

“caminho que tem coração”; num grande caldeirão, juntei os ingredientes dessa 

culinária epistemológica: dados existenciais, indicadores teóricos e de método, 

indicativos de campo; deixei maturar, enquanto fazia outras coisas (formação em 

Biodança, por exemplo). Era “um olho no gato e outro no peixe”, como diz o ditado 

popular; com cuidado e atenção para não perder o ponto e estragar; a teoria sai como um 

caldo, uma “sustança” para alimentar a implantação e ou desenvolvimento de projetos 

com jovens, onde o foco são os sonhos, para que sirvam de alento para ações proativas, 

educativas, formativas, esperançosas. Como uma espiral, o fim parece o começo: a 
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análise crítico-reflexiva indica fim, finalidade, conclusão, mas, simultaneamente, aponta 

(re)começo, pois move o futuro por meio do caráter propositivo que o trabalho adquire.

Nesse meu percurso biográfico, a própria experiência de vida foi apropriada, 

encarnada, ou seja, desenvolvi uma consciência sobre as minhas origens, minhas 

trajetórias deixaram de ser meramente ações aleatórias do destino, um prolongamento 

da história familiar, e passaram a incorporar minha atividade práxica. Como sair da 

roça, frequentar a escola como redenção e caminho único na bifurcação produzida 

contra o destino, como tornar-me professor-pesquisador, como continuar a cultivar 

meus sonhos são os saldos positivos pessoais que ultrapassam as exigências científicas. 

Esta pesquisa social qualitativa, no âmbito do paradigma da complexidade, 

percorreu a elaboração de um projeto de tese, a revisão de literatura, a reelaboração do 

projeto de tese, a escrita de mim mesmo no referido ateliê biográfico, o mergulho no 

campo de investigação e a relação dialógica com os sujeitos de pesquisa, mediada pelas 

entrevistas narrativas, no primeiro momento, a realização dos círculos reflexivos, na 

segunda ocasião, em que dialoguei sobre os principais conteúdos que emergiram das 

entrevistas e aprofundei os temas geradores, esclarecendo, negando, reafirmando ou os 

modificando. Esses temas podem ser sintetizados como: a relação que os “meninos” 

mantêm com a Casa Grande, os conteúdos formativos que de suas experiências 

cotidianas emergem; os sonhos que passaram a produzir com base nessa experiência e 

os sentimentos de quando tiver que sair da Casa.

Esta pesquisa teve início em 2006, quando ingressei no curso de doutorado 

em Educação Brasileira da UFC. Ainda em 2006 e durante 2007, dediquei-me ao 

cumprimento das disciplinas e reedição do projeto de pesquisa apresentado inicialmente 

ao programa quando da seleção. No ano de 2008, empreendi o trabalho de campo, 

viajando constantemente para a cidade de Nova Olinda e participando das atividades da 

Fundação Casa Grande, onde pude coletar as principais informações que servem de base 

para a compreensão dessa temática.  

Para a primeira escuta de suas histórias, escolhi a entrevista narrativa, que 

realizei individualmente. A escolha desse instrumental mostrou-se adequada porque os 

“meninos” são exímios contadores de histórias e conhecem e têm orgulho de suas 

trajetórias. A entrevista narrativa é interessante nesse caso porque permite que o sujeito 

que fala se expresse livremente sem as interrupções de novas questões durante seu 

depoimento. Nesse caso, na fase preparatória, expliquei os objetivos da pesquisa e o 

universo em que se insere, a pós-graduação. Falei da temática e iniciei pedindo que 



25

falassem sobre sua trajetória biográfica, com ênfase no tema dos sonhos. E fui gravando 

os depoimentos. Uns mais longos, outros nem tanto. Todos muito significativos. Ao 

final de cada depoimento, sempre pedi para aprofundar mais o conteúdos dos sonhos, 

pois a ênfase das narrativas, em todos, foi a estada na Casa Grande.

Seguindo orientação teórica de Jovchelovitch & Bauer (2005), apliquei todos 

os passos propostos e tive o cuidado de considerar toda a narrativa como a verdade 

momentaneamente inquestionável. Como dizem os autores, “a influência do 

entrevistador deve ser mínima”. (p. 95). Considero a minha conduta respeitosa para com 

aqueles que se dispuseram a colaborar com esta pesquisa.   

Após a transcrição das entrevistas, procedi a uma compreensão provisória 

quando selecionei núcleos de significados, ou seja, pontos de convergência em que 

todas as narrativas se encontraram em seus aspectos mais relevantes, de acordo com os 

objetivos propostos. Os núcleos mais significativos foram: “A Casa Grande”, como o 

tema mais enfático em todas as entrevistas; “Conteúdos”, para se referir aos saberes 

mais importantes que se experimentam na Casa; “Sonhos”, onde os jovens revelam seus 

desejos, intenções e perspectivas; e, por fim, “Sair da Casa”, onde se aponta a real 

possibilidade de deixar a Fundação para cuidar de outras atividades. Com esse material-

síntese, propus a realização dos círculos reflexivos, que se revelaram importante suporte 

metodológico, com inspiração em Olinda (2009).  

Os “círculos reflexivos” foram sessões coletivas em que os temas dos 

núcleos de significados há pouco descritos estavam novamente dispostos para 

aprofundamento. Novamente os jovens se posicionaram livremente sobre os conteúdos 

das próprias narrativas e das dos outros. Refletimos também sobre esse formato de 

pesquisa. Os “meninos” foram unânimes em aprovar essa metodologia negociada, 

coletiva, reflexiva, não impositiva, como disse João Paulo: “Sendo assim construído, de 

uma forma coletiva, torna-se mais produtivo, é diferente, e não incomoda”. 

Após a realização dos encontros com os “meninos”, oportunidade em que fui 

afetivamente “autorizado” a continuar a tentativa de entendimento da produção dos 

sonhos a que me propus, parti para a compilação das falas iniciais, discursos coletivos 

dos “círculos reflexivos”, entrecruzando com os referenciais teóricos.  

A que servem tanta dedicação de tempo, trabalho, esforço e tentativa de 

compreender um fenômeno pessoal e individual que é a produção de sonhos? Procuro 

justificar esse empreendimento coletivo como mais uma experiência formadora inserta 

no campo educacional brasileiro. Longe de ser uma satisfação pessoal, a realização de 
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uma pesquisa com essas características apresentadas ressoa no fluxo de 

desenvolvimento de teorias sociais que possam contribuir com a elevação dos padrões 

formativos das juventudes. Ressalto que há uma relevância, tanto teórica como de 

métodos, neste trabalho, pois movimenta com temáticas diversas e complementares, 

sem dúvidas, capazes de definirem-se como aportes formativos e desenvolvimento 

humano.  

Destina-se prioritariamente à comunidade acadêmica até por força do curso 

de doutorado em que foi ensejada esta investigação. Aí não se resume, porém, acredito 

que possa interessar ao sistema educacional escolar e não escolar e que deva se estender 

aos âmbitos das organizações que lidam com os jovens e suas famílias.  

O quadro de referências teóricas, como não poderia deixar de ser, é vasto e 

diverso, revelando um estado de arte com pontos de vista complementares, para que 

possa sustentar tanto o percurso investigativo como a análise compreensiva dos 

conteúdos que afloraram durante a pesquisa. É fundamental a referência teórica à 

Pesquisa (Auto)Biográfica: Josso, (2004); Nóvoa & Finger (1988) e Olinda (2008); às 

categorias Estética, em Quintás (1993); Ética, em Singer (2002) e Dussel (2007); 

Formação, em Olinda (2004, 2005, 2006); em La Taille (2009); em Maturana (2000); 

sobre Resiliência, em Tavares (2001) e Melilo & Ojeda (2005); sobre sonhos e 

esperança, em Freire (1987, 2001, 2003); Lewis (1999); Bloch (2005) e Fromm (1969, 

1974a, 1974b). 

Esta tese está estruturada em capítulos, assim sumariamente apresentados: o 

primeiro dedica-se a introduzir a temática, relatar os percursos da pesquisa, aproximar 

os principais conceitos; em seguida, tracei uma reflexão sobre aos contextos e sujeitos: 

o mundo, Nova Olinda, as organizações não governamentais, a Fundação Casa Grande, 

os sujeitos ou os “meninos”; no terceiro dedico-me aos aspectos biográficos, tanto deste 

pesquisador como dos próprios sujeitos de pesquisa; o quarto capítulo refere-se à 

temática dos sonhos, quando procedo uma reflexão que se encaminha para uma certa 

teoria sobre a produção de sonhos e de projetos existenciais, nas suas relações com a 

esperança, utopia e a liberdade; seguindo, realizo uma reflexão sobre o conceito e as 

situações de resiliência com que se defrontam os “meninos”, o pesquisador e as 

juventudes oriundos de uma pequena cidade do interior do sertão; o sexto capítulo é 

dedicado às considerações finais, não definitivas, mas uma síntese dos percursos 

teóricos e metodológicos trilhados durante a pesquisa. Ambos os capítulos 

caracterizam-se por textos que entrecruzam narrativas pessoais e dos sujeitos 
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participantes da pesquisa com as contribuições teóricas, não distinguindo em grau de 

importância citações advindas do quadro teórico das manifestações dos “meninos” da 

Casa Grande. 

Devo dizer que sou um professor-pesquisador que falo de um lugar muito 

semelhante ao contexto de onde vêm os “meninos” sujeitos desta pesquisa. Não posso, 

nem quero, negar a implicação pessoal, existencial mesmo, que tenho com o tema, com 

os sujeitos, enfim. Por isso, adoto uma linguagem emocionada, em primeira pessoa do 

singular, autêntica, pessoal; uma linguagem que não se presta apenas para os meus pares 

da academia, mas para todos os que gostam de leitura, literatura etc; uma narrativa 

“própria” porque não naturalizada, mas apropriada – porque refletida - que conta de um 

caminhar para mim mesmo, de uma realização que é autorealização, de um 

desenvolvimento que é autodesenvolvimento. 

Em toda esta pesquisa há um movimento recursivo, um ir e vir entre o 

contato com o objeto, escutar as histórias dos sujeitos e ouvir a própria história. 

Experiência essa que Josso (2004, p. 48) chama de “formadora”, pois, segundo a autora, 

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa 
maneira, contar a si mesmo a própria história, as suas 
qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se atribui ao 
que é ‘vivido’ na continuidade temporal do nosso ser 
psicossomático.  

A experiência se faz formadora quando envolve a pessoa em sua totalidade 

na articulação consciente entre “atividade, sensibilidade, afetividade e ideação”. 

(JOSSO, p. 48). Então, posso assumir que este trabalho, enquanto é experiência 

formadora, é também uma “ideação” sobre a esperança, acerca do que-ainda-não-veio-

a-ser; uma reflexão acerca da produção de sonhos como uma oportunidade ousada de 

plantar e colher – no dizer de Ernst Bloch: “o que-ainda-não-se-tornou-bom”.  
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2 – OS SUJEITOS E O CONTEXTO: ENTRE OS SONHOS E A 
DINÂMICA INSTITUCIONAL E SOCIAL 

Ouça-me bem, amor 
Preste atenção, o mundo é um moinho 

Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos 
Vai reduzir as ilusões a pó. 

Cartola

O mundo é o que percebo. É o que não noto, também. O mundo é o que é 

passado. É o que ainda virá, também. Ah! Sem me esquecer de que o mundo é o aqui-

agora, o que está sendo. O mundo é o movimento e aquilo que aparentemente está 

parado. O mundo tritura os átomos e as constelações. Esse moinho mundo não tolera 

ilusões, pois se move na matéria, evolui na intersubjetividade tecida por incontáveis 

outros mundos e se alimenta da esperança.  

Esta é uma escolha. É uma das maneiras de perceber as “10.000 coisas”, 

como dizia o chinês tradicional, e seus estratos contextuais por onde resolvi trilhar a 

minha compreensão. Este trabalho caminha por esses percursos; desde a amplitude 

infinita do que me acostumei a chamar “mundo”, passando pelas relações entre os seres 

humanos, que se convencionou chamar “sociedade”, aos âmbitos societários menores 

entendidos como movimentos sociais, o controverso “terceiro setor” e no seu intestino 

as ONGs, até me aproximar de Nova Olinda e dentro dela a Fundação Casa Grande, 

onde dialogo com os sujeitos desta pesquisa.  Com eles, a reflexão (auto)biográfica 

como a maneira absolutamente humana de se compreender e buscar entender de onde se 

vem, para onde se quer ir, como se sonha. São desafios imaginativos, como os moinhos 

de vento que assombraram Dom Quixote, diferentemente do outro moinho-máquina de 

Cartola. Todos estão e são o mundo, essa megamáquina que é ao mesmo tempo 

engrenagem e processo, espectador e ator, simultaneamente expansão e recolhimento.  

Sobre os movimentos sociais, Maria da Glória Gohn (2009) adverte acerca 

da noção de que essa temática é tão antiga quanto o surgimento da Sociologia, no século 

XIX, e tão controversa quanto o imbricado conjunto de relações sociais e a produção de 

tentativas de explicá-las, com teorias estruturalistas, dialéticas, comportamentalistas, 

pragmáticas etc. Contemporaneamente, o que se passou a chamar de “novos” 



29

movimentos sociais são ações relacionadas com a luta por direitos de populações 

“invisíveis”, tradicionais, indígenas, afrodescendentes, igualdade de gêneros, demandas 

estudantis ou setores juvenis outros, ações pela paz e a não-violência, pela preservação 

ecológica etc. A autora diz reconhecer “que, historicamente, poucos movimentos sociais 

configuram-se dessa forma na atualidade” (p. 15), no seu sentido clássico, 

organizadamente reivindicatórios, às vezes violentos. São mais “ações coletivas” que 

não poderiam se caracterizar como movimentos nesse sentido clássico que lhe atribui a 

Sociologia. Talvez fosse mais adequado falar singularmente de movimento social como 

o fluxo que fazem indivíduos e grupos em suas relações. Reservando os termos 

movimentos sociais para o conjunto de organizações da sociedade, governamentais e 

não governamentais, que têm como escopo de suas ações um setor específico, como um 

sindicato de trabalhadores, por exemplo, ou um serviço que se oferece abertamente à 

comunidade, como por exemplo disto são as organizações não governamentais. A 

muitas dessas ações falta o duplo e simultâneo movimento de inserção diacrônica e 

sincrônica na história. Essa exigência é defendida pelos franceses René Mouriaux e 

Sophie Beroud (2005, p. 170). 

Para construir o objeto ‘movimento social’, faz-se necessário 
uma dupla perspectiva, diacrônica e sincrônica. O primeiro eixo 
está centralizado no processo. Por seu caráter factual e 
contingente, o que significa que é sem causa, o movimento 
social não está programado. Não acontece seguindo um 
caminho uniforme, linear ou circular, mas se expressa através 
de um espiral de forma irregular.   

Em consonância com o pensamento citado, Gohn (2009) acentua que 

movimento social tem como característica central uma ação coletiva e “decorre de uma 

luta sociopolítica, econômica ou cultural”. (p. 14). Os movimentos sociais têm objetos 

singulares, quando, mesmo instáveis, conservam certa identidade, têm alvo 

determinado, que é a oposição à sociedade política estruturada e organizada pela 

manutenção do status quo. Dialeticamente, possui objetivos múltiplos próprios da 

dualidade em que se inserem, isto é, as lutas específicas, setoriais e a grande luta há 

instantes referida. São as ações transversais que atravessam o caminhar da humanidade 

e rompem com uma certa linearidade diacrônica. A observação desses movimentos 

requerem uma visão longitudinal e, complementarmente, uma percepção em sincronia 

das ocorrências do presente. 
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Certamente, há uma evolução espiralada das formas de manifestação dos 

atores nesse campo de heteronomias. A luta central entre as grandes corporações da Era 

Industrial esfacelou-se junto do desmonte da industrialização como eixo central da 

economia. Houve uma pulverização de atividades econômicas (claro que todas com 

base na exploração, opressão e lucratividade), forçando os movimentos sociais a se 

organizarem de outra forma, de maneira mais fluida, aprendendo a conviver em rede, 

espalhando-se por onde escorregam as atividades de exploração dos trabalhadores.

Segundo Boaventura Sousa Santos (2003), essas novas modalidades de 

organização do capital têm duas dimensões bastante visíveis: a produção fragmentada 

em diversas regiões e o “isolamento político do trabalho” (p. 253). Houve uma 

transnacionalização da produção caracterizada pela desindustrialização nos países 

centrais e uma (re)industrialização nos países periféricos. Esse movimento de 

industrialização, no entanto, é secundarizado ou terceirizado por envolver setores muito 

específicos da produção e alienar-se da percepção de totalidade da exploração 

capitalista. O isolamento referido parte do que se chamou de flexibilização, que atinge 

os trabalhadores desde a contratação, os regimes de trabalho, os planos previdenciários 

até os aspectos de gênero e formação e qualificação de mão de obra. Há uma espécie de 

confusão e indefinição de rumos, como explica o autor (SANTOS, 2003, p. 254): 

A coexistência de várias relações salariais e a segmentação dos 
mercados de trabalho têm vindo a produzir uma grande 
fragmentação e heterogeneização do operariado, o que torna 
mais difícil a macro-negociação coletiva e coloca as 
organizações sindicais numa posição de fraqueza estrutural, 
uma fraqueza agravada pelo abaixamento das taxas de 
sindicalização em quase todos os países.  

Essas novas realidades solapam o sentido de unidade dos trabalhadores e 

disseminam a reivindicação em microlutas setoriais e enfraquecidas. Nessas condições, 

a relação capital – trabalho, sempre desigual, aprofunda e alarga o distanciamento, 

como forma de conservação da estrutura colonialista. Há uma revitalização do mercado 

como expoente do liberalismo, passando uma ideia de que é o ponto máximo da 

liberdade e da emergência de uma certa subjetividade. O cidadão foi suprimido em 

favor do consumidor. A inclusão social mede-se pela capacidade de consumir que o 

indivíduo demonstra. Caso não expresse essa capacidade, a pessoa é socorrida por 

políticas compensatórias para fazer de conta que está tudo bem. Essa cultura se espalha 

pela rede de organizações sociais, estatais ou não, fazendo ações que vão da higiene 
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bucal à distribuição de comida. Assim também ocorre com as instituições de educação e 

formação humana, quer sejam formais ou não pois, os currículos pasteurizados não 

ousam tocar nas raízes das coisas.  

Extinguem-se grupos combativos de resistência, são enfraquecidos os 

sindicatos, desmobilizam-se os movimentos estudantis e de jovens. Em contrapartida, 

criam-se sistemas de defesa do consumidor, com regulamentação legal e apoio formal 

do Estado e proliferam as organizações não governamentais. Estas não se ocupam, 

declaradamente, em substituir as visíveis ausências do Estado, mas de preencher (pelos 

mais diversos objetivos) espaços abertos à realização de algum trabalho social, como a 

luta por direitos, processos de educação e desenvolvimento humano, ações de 

preservação e conservação ambiental etc. Com o abandono das teorias macroestruturais, 

até a linguagem precisou ser revista para se adaptar aos “novos” tempos. Por exemplo, 

“explorado” deve ser substituído por “excluído”. Assim, as ações governamentais, 

coadjuvadas pelas parceiras não governamentais, propõem e inserem políticas de 

“inclusão” na estreita fronteira permitida pelo capitalismo por onde circulam as “novas” 

cidadanias.

É interessante perceber como se movem as forças políticas ao refletir sobre 

essa situação. No aspecto singular e genérico – movimento social – embora muitas 

vezes não se possa enxergar por causa de sua sutileza, ocorre o que Marx assevera, na 

obra Miséria da Filosofia, de que não existe movimento político que não seja social e 

vice-versa. Na pluralidade, onde ocorre mais heterogeneidade, os movimentos sociais se 

caracterizam como setores sociais com interesses específicos que lutam contra alguma 

forma de dominação, também específica, e, por consequência e simultaneamente, como 

se referia Marx, contra a ordem política e social estabelecidas. Portanto, ninguém está 

isento da dimensão política no movimento social, mesmo que formalmente afirme que é 

uma instituição “apolítica”. Isto é um exemplo claro de uma posição ideológica, ou seja, 

a tentativa de esconder-se na negação da política. Erich Fromm (1969) diz que nada 

acontece fora da realidade. Nada acontece fora da política. 

Quaisquer que sejam o nível e a amplitude em que lutam os movimentos 

sociais, uma atitude passou a fazer parte da pauta de desejos: a emancipação. Esta se 

refere à luta contra toda forma de colonialismo, às diversas formas de exploração 

capitalista ou situações totalitaristas, mesmo que de esquerda. E a luta emancipatória 

não espera pela inauguração de uma sociedade futura, pois ela se dá no aqui-agora. 

Como diz Boaventura (2003), “A emancipação ou começa hoje ou não começa nunca”. 
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Ademais, é uma luta sem fim, pois há uma tendência a que os sistemas, dialeticamente, 

estendidos voltem a ser o que eram, claro que noutros patamares qualitativos e 

quantitativos. E, nestes tempos, apesar dos esforços ideológicos de colocar um fim na 

história, até pela emergência dos diversos tipos de organização do movimento social, é 

certo que a história evolui não se sabe para onde, até que se assume a sua direção. 

Uma tal concepção da emancipação implica a criação de um 
novo senso comum político. A conversão da diferenciação do 
político no modo privilegiado de estruturação e diferenciação 
da prática social tem como corolário a descentração relativa do 
Estado e do princípio do Estado. A nova cidadania tanto se 
constitui na obrigação política vertical entre os cidadãos e o 
Estado, como na obrigação política horizontal entre cidadãos. 
Com isto, revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, a 
idéia da igualdade sem mesmidade, a idéia de autonomia e a 
ideia de solidariedade. (SANTOS, id., ibid, p. 277). 

O autor segue defendendo o desenvolvimento social numa brecha entre o 

Estado e o mercado, no que ele chama de “sociedade-providência”, que não se exime de 

exigir a prestação de serviços a que cabe o Estado cumprir nem da denúncia de toda 

forma de exploração. Uma sociedade que será, no dizer dele, “produto-produtor de uma 

nova cultura”. Esse discurso pode ser extraído de um tempo primitivo, mas nunca esteve 

tão em atualidade, desde que a sociedade experimentou o ápice das formas de 

exploração e as manobras, ditas do novo liberalismo, como tentativas de se perpetuar 

como caminhos únicos para a humanidade. 

Desde o abandono das grandes narrativas, as ilusões grandiloquentes e 

salvacionistas, embora com dificuldades, foram sendo substituídas pela assunção de 

responsabilidades cooperativas dentre os setores sociais. Embora ainda, e por algum 

tempo, se veja que, mesmo decretado o fim do Estado, qualquer dificuldade dos âmbitos 

do mercado, sensivelmente o financeiro, recorre-se ao velho pai Estado em favor do 

filho mercado que, embora tenha crescido, ainda não se desenvolveu. O Estado como 

representação máxima da sociedade política não é o único detentor das ações de 

interesse público. Por isso, a sociedade civil pode desenvolver atividades privadas e de 

natureza pública. Nessa brecha, autorizada e incentivada, se inserem as organizações 

não governamentais como um novo lugar da ação social e comunitária. Embora se 

digam não estatais, conservam em seu sobrenome o parentesco “governamental”. 

Proliferam a confusão e a superposição de papéis. O que mais se vê, nas últimas duas 
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décadas, são organizações “quase-governamentais”, responsáveis por implantar 

políticas públicas estatais. Exemplo disso é o Programa Comunidade Solidária do 

Governo Federal, 1995. 

As chamadas organizações não-governamentais (ONGs), 
quando hoje passam a ser financiadas por entidades, muitas 
destas de caráter governamental, por meio das parcerias, ou 
quando são contratadas pelo Estado (federal, estadual ou 
municipal), para desempenhar, de forma terceirizada, as 
funções a ele atribuídas, não parecem tão fiéis a seu dito caráter 
“não-governamental” e à sua condição de “autogovernada”. 
Efetivamente, o Estado, ao estabelecer “parceria” com 
determinada ONG e não com outra, ao financiar uma, e não 
outra, ou ao destinar recursos a um projeto, e não a outro, está 
certamente desenvolvendo uma tarefa seletiva, dentro e a partir 
da política governamental, o que leva tendencialmente à 
presença e permanência de certas ONGs e não outras, e 
determinados projetos e não outros. (MONTAÑO, 2005, p. 57). 

O longo e fecundo discurso de Carlos Montaño mostra de maneira cristalina 

o que ocorre ultimamente. Organizações bem mais próximas das populações 

marginalizadas saíram da oposição à parceria. Desde os anos 1990, há uma gradativa 

substituição de categorias conceituais históricas relativas aos movimentos sociais em 

favor de novos conceitos, como: redes sociais, território, mobilização social, capital 

social, “empoderamento”, responsabilidade social, sustentabilidade etc. Gohn (2009) 

sustenta a hipótese, acerca da fragilidade dos movimentos sociais como agentes 

autônomos, de que isso ocorre “porque se transformaram em meios de 

institucionalização de práticas sociais organizadas de cima para baixo, práticas que são 

formas de controle e regulação da população” (p. 60). E vai mais longe, ao acentuar que 

houve muita cooptação desses movimentos em favor do Estado. Para ela, a “sociedade 

civil torna-se no imaginário popular o centro de referência do bem e passa a ser 

reduzida, por muitos, à esfera das ONGs e entidades do terceiro setor”. (p. 60). E 

exemplifica, referindo-se ao colombiano José Bernardo Toro, que ajudou a implantar 

em centenas de ONGs brasileiras o conceito de “mobilização social”, uma metodologia 

de ação social em que os indivíduos  

[...] devem ter seu campo de atuação focado no cotidiano, 
desenvolver processos de comunicação direta, atuar em redes 
comunicativas, formular e difundir mensagens claras, criar 
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imaginários sociais que despertem o desejo de engajamento nas 
pessoas, estudar e planejar o campo de suas atuações, 
desenvolver ações coletivas sem hierarquias ou ‘donos’ e 
acompanhar permanentemente os processos de mobilização. 
(GOHN, 2009, p. 67). 

Em sua maioria, os militantes, que têm uma reflexão sobre a totalidade da 

realidade com ações também que relacionam a luta local com as reivindicações gerais, 

devem ser substituídos por uma espécie de burocrata, um agente social, um mobilizador, 

que possa fazer o convencimento de fora para dentro, pela propaganda, e não como um 

catalisador que facilita a explosão da revolta ou do desejo com arrimo na carência do 

próprio movimento. Sujeitos históricos determinados como trabalhadores, explorados 

etc, devem ser, “politicamente corretos”, trocados por outras referências, como 

excluídos ou populações menos favorecidas; tudo isso ocorrendo num campo criado 

pelos poderes dominantes, chamado “terceiro setor”.  

O terceiro setor isolado não faz sentido. O sentido compreensivo está em 

articulá-lo com a totalidade social. Novamente, Montaño adverte: “uma coisa é o 

“conceito” hegemônico de “terceiro setor” e outra, muito diferente, é o “fenômeno real” 

em questão, encoberto por essa denominação”. (2005, p. 52). O autor esclarece que este 

é um exemplo óbvio de conceito produzido e nitidamente ideológico, como ele mesmo 

diz, “ideológico”, com base na concepção de Marx e Engels, em A ideologia alemã, no 

sentido de “falsa consciência”. Ideológico, sempre usado aqui como uma forma de 

velamento da realidade e, consequentemente, o reflexo no embotamento da consciência 

humana. 

No rastilho das políticas neoliberais que se seguiram ao chamado Consenso 

de Washington, em fins da década de 1980, como o desmonte do Estado, flexibilização 

das relações de trabalho, fragmentação das relações sociais etc, foi preciso intenso apelo 

ideológico que faça crer nas populações a necessidade de uma redefinição dos papéis 

dos entes estatais e da sociedade civil. Foram necessárias e feitas com relativo sucesso, 

a fragmentação e a retirada da concepção histórica da evolução social de qualquer 

empreendimento advindo dos setores dominantes. A fragmentação em “setores” 

imprimiu a definição de que ao Estado caberia a realização da política, ao mercado o 

campo econômico e a busca da lucratividade, enquanto as preocupações com a questão 

social ficariam com o “terceiro setor”, resguardadas aqui nas questões sociais a 

previdência privada e serviços de saúde que são assumidos, lucrativamente, pelas 
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empresas privadas. Obviamente, tal empreendimento ideológico exige uma bem 

articulada propaganda por parte de seus agentes. Exemplifico com a comparação sobre 

o tema eficiência entre o Estado e as organizações não governamentais. Diz-se que ele é  

grande demais, é pesado, inchado, obeso, corrupto, que não dá certo, que ainda sofre de 

crise fiscal, de défice orçamentário e que, por tudo isso e mais, não tem mais capacidade 

de investimento, especialmente nos setores sociais, os primeiros a ser retalhados quando 

dos presumíveis cortes de recursos. Enquanto isso, elas são enxutas, ágeis, 

transparentes, focadas etc e, por isso dão certo.

Claramente, isso chama-se retirar e transferir responsabilidades e ônus do 

capital (estatal e empresarial) pelas mazelas que afetam a maioria da população, 

desgraça justamente causada pela desigualdade econômica e exclusão promovidas pelo 

capital. Então, é fácil. Cria-se uma “cultura da crise” (Montaño) e dissemina-se com 

isso um jeito de viver individualista, do cada um por si, do sonho que se sonha só; 

estado de coisas em que a luta dos oprimidos se resume mais em manter o posto de 

trabalho, quando isso é possível e mesmo em condições laborais aviltantes, do que se 

realizar pela atividade do seu desempenho profissional; manter o recebimento da sopa, 

mesmo que não tenha onde se sentar para comê-la. Uma situação desesperadora, porque 

passa-se a ideia de que a crise é uma responsabilidade de todos (aos pobres talvez por 

apenas existirem) e que cada um tem que dar um pouco mais. A injustiça se alastra, 

retirando de quem já perdeu tudo, historicamente. 

Grassam a solidariedade comprada e o voluntarismo. Surgem bandeiras 

vergonhosamente desfraldadas de “amigo da escola”, “ano internacional do 

voluntariado”. Enquanto a sociedade civil, em sua periferia, continua sua marcha, 

esmolando no lugar de lutando. Vê-se uma harmonia empastelada de setores sociais 

heterogêneos e a propaganda espalha conceitos, como: “novo contrato social”, 

“governabilidade”, “protagonismo”, “sustentabilidade”, “mobilização” em vez de luta, 

“comunidade” no lugar de favela, “parceria”, que, como diz Montaño, virou sinônimo 

de “repasse de verbas e fundos públicos no âmbito do Estado para instâncias privadas, 

substituindo o movimento social pela ONG”. (Id., ibid,. p. 146). Apostas são feitas na 

despolitização, e consequente desenraizamento, da criatura “terceiro setor”. 

Ora, a noção de ‘desenvolvimento sustentado’, sem quaisquer 
mediações, encobre seu real beneficiário, o capital, e o mostra 
como sendo toda a sociedade; ele elimina a contradição 
fundante da sociedade capitalista entre capital e trabalho; 
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entende tal desenvolvimento como um processo natural desde 
que eliminadas as dificuldades: as ‘arcaicas’ lutas de classes. 
Portanto, negociação e entendimento ‘civilizado’ no lugar de 
lutas, parceria no lugar do enfrentamento, harmonia e 
engajamento no lugar dos interesses antagônicos. (MONTAÑO, 
Id., ibid,. p. 150). 

Essa tarefa, segundo seus defensores, somente poderá ser feita por 

organizações não lucrativas e não governamentais (excluído-se assim os outros dois 

setores), entes estes que sejam filantrópicas, voluntárias, assistenciais, e desenvolvam 

políticas contingentes.

Após essa breve exposição sobre o surgimento do conceito de “terceiro 

setor”, e o alerta de Montaño de que se trata de um constructo ideológico, interrogo: o 

que realmente o conceito de “terceiro setor” encobre?  

Primeiro, a sociedade, em sua totalidade e complexidade, não se divide em 

setores assim tão bem definidos como querem os neoliberais. Há, porém, um imbricado 

tecido de vários fios de natureza econômica, cultural, política, relações afetivas etc. 

Depois, embora os opressores e seus asseclas usem o velho estratagema de 

dividir para dominar; de transferir responsabilidades e ônus para serem assumidas pela 

capilaridade das organizações não governamentais, que, teoricamente, são “apolíticas” e 

não visam ao lucro, mas se esforçam pela aprovação de projeto polpudos, sem mais 

esperarem as doações; o que essas atitudes escondem é a alteração do padrão de 

respostas às questões sociais. O que está em jogo é uma função social, a promoção de 

adequadas condições de vida às populações. E isso não se faz, responsavelmente, com 

as chamadas “parcerias”, ou pelo menos da forma como a política atual faz. 

Na verdade, a função das “parcerias” entre o Estado e as ONGs 
não é a de “compensar”, mas a de encobrir e a de gerar a 
aceitação da população e um processo que, como vimos, tem 
clara participação na estratégia atual de reestruturação do 
capital. É uma função ideológica. (MONTAÑO, Obra citada, p. 
224).

Essa desresponsabilização precisa ser aceita por parte da população. Não se 

faz tamanho artifício sem uma competente propaganda, que advoga a necessária 

transferência de funções de um setor “falido”, como é o Estado, para um setor pujante, e 

ainda por cima é solidário às dores dos excluídos, como as centenas de milhares de 

organizações não governamentais no Território brasileiro. Há, claramente, uma 
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trivialização da miséria e uma instrumentalização dessas organizações sociais em favor 

do projeto neoliberal, pois elas são fascinantes em tratar localmente questões sociais que 

são amplas. Contrariamente, os projetos dominantes não suportam as reflexões 

complexas, que vejam a sociedade em sua totalidade dialética e histórica.  

Porém, ainda, a médio e longo prazo, o antagonismo continua 
sendo entre capitalismo e socialismo, entre capital e trabalho, 
entre trabalho abstrato, alienado, e trabalho emancipado, entre 
sociedade de classes e sociedade de livres produtores 
associados. (Obra citada,. p. 280). 

Concordo com Montaño no sentido de que essa guerra não está vencida. É 

preciso ousadia para lutar no campo e com as regras ditadas pelo oponente. Nesse 

embate, as ONGs podem ter papel destacado de coadjuvantes dos movimentos sociais 

que querem a transformação social.  

Organizações não governamentais 

As organizações não governamentais não são uma invenção destes tempos 

neoliberais, como pode parecer. Segundo Francisco de Oliveira (2002), o surgimento 

desse tipo de organização social, no Brasil, remonta ao período da ditadura militar, mais 

precisamente aos anos 1970, embora não se falasse em Ong. A denominação advém do 

liberalismo estadunidense, assim como sua concepção e finalidades, ditas filantrópicas. 

No Brasil, sob a permissão dos governos ditatoriais, essas organizações deveriam ter um 

caráter “cívico” ou filantrópico, porquanto outros movimentos sociais como sindicatos e 

partidos políticos de oposição ao golpe estavam na clandestinidade. Expandiram-se 

enormemente e logo passaram a introduzir, especialmente as ditas “combativas”, na 

cena brasileira discussões políticas complexas, como a luta por direitos, anistia, por 

exemplo, que de outro modo a truculência estatal não permitiria.  

Desde a década de 1970, essas organizações foram apresentadas como 

opções à participação popular em lugar dos partidos políticos e dos sindicatos. Durante 

a década de 1980, conforme Scherer-Warren (1999), as agências internacionais de 

financiamento para países em desenvolvimento responsabilizaram tais organizações 

pela execução de projetos de base, especialmente nas políticas sociais, justamente onde 

o Estado passou a se retirar formalmente com maiores investimentos, sem deixar de 

financiar, entretanto, mediante as “parcerias”, as ações das organizações não 
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governamentais. Na década seguinte, houve o aprofundamento do modelo neoliberal, 

representado pelo esvaziamento do Estado e o desmantelamento dos movimentos 

sociais formais, como, os partidos políticos e sindicatos. Entendendo que a crise 

brasileira era de natureza fiscal e ineficiência do Estado, o Governo federal colocou em 

prática as medidas recomendadas pelo mencionado “Consenso de Washington”: a 

privatização das empresas estatais, a terceirização dos serviços prestados nas áreas 

sociais e a política de parcerias em que as chamadas organizações oociais passam a gerir 

equipamentos e serviços públicos. Apesar das ambiguidades de identidade e das 

dificuldades relacionadas com a cultura política brasileira, onde prevalecem por parte do 

Estado o clientelismo e o fisiologismo, em contraposição à sociedade civil que se 

ressente da falta do exercício da participação, Scherer-Warren defende o argumento de 

que há dimensões positivas quanto ao surgimento e fortalecimento das organizações não 

governamentais, pois, segundo ela, promovem a participação e a cidadania, além da 

possibilidade de se organizarem em redes de apoio mútuo. 

A própria ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais -, que se propõe congregar essas organizações em âmbito nacional, tem 

opinião controversa sobre a amplitude desse campo, tanto em número de instituições 

que surgem (hoje mais de 200.000), quanto às suas áreas de atuação. Ao longo da 

década de 1990, com o surgimento de mais organizações privadas sem fins lucrativos, 

trazendo perfis e perspectivas de atuação social muito diversas, a expressão ONG 

acabou sendo utilizada por um conjunto grande de organizações, que muitas vezes não 

guardam semelhanças entre si. Como ressalta a antropóloga Leilah Landim, “o nome 

ONG não é mais revelador, como ele era, de um segmento dentro das organizações da 

sociedade civil brasileira”.  

Na década de 1990, conforme GOHN (2005), alguns setores sociais, da 

academia e dos media, passaram a tratar as ONGs como “novos movimentos sociais”, 

principalmente porque estas passaram a fazer o papel daqueles. Outros passaram a se 

referir aos movimentos sociais clássicos como formas anacrônicas de fazer política e 

lutar por uma nova sociedade. Para esses setores, plantou-se a confusão de que fazer 

política então era apenas reivindicar pequenos ganhos cotidianos e se dar por vencidos 

nos planos internacionais e históricos. Uma das palavras de ordem é “reforma”: do 

Estado, das relações trabalhistas e dos direitos sociais, da educação etc. 
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Isso atingiu o mundo das ONGs de maneira radical. Essas 
lidam agora não com a complexidade, mas com o 
reducionismo, porque parece, contraditoriamente, que toda a 
sua capacidade de inovação foi absorvida tão intensamente pela 
sociedade, uma espécie de vitória de Pirro, que já não cabe a 
atividade antes radical, inovadora e crítica. Entidades 
empresariais denominam-se também ONGs. (OLIVEIRA, 
2002, p. 55). 

Essa atuação baseia-se na continuidade e não na transformação da realidade. 

As ONGs são chamadas para fazer políticas assistenciais nos lindes do invisível. Assim, 

como diz Oliveira (op. cit. p. 59), “na invisibilidade, a dominação do capital opera mais 

eficazmente”. O autor ainda adverte para os perigosos tempos da falta de utopias e 

principalmente a “destruição da noção de futuro, na eterna presentificação que tudo 

justifica, na desqualificação material e semântica dos sujeitos” (p. 60). Com a retirada 

de cena da noção de política, que exige uma visão em complexidade dos fenômenos 

sociais, passa-se ao reducionismo da administração da escassez, da pobreza, da falta de 

presença do Estado, da crônica falta de esperança.  

A salada preparada pelo neoliberalismo e servida às populações atônitas, que 

pululam às margens sociais, e, por ironia e solidariedade, compartilham com muitos 

movimentos organizados, partidos políticos, sindicatos, enfim, recebeu a alcunha de 

“Novos Movimentos Sociais”. Esta concepção trata da ampliação da clássica óptica de 

movimentos de natureza claramente política, para abranger novas formas de 

sindicalismos, associações, cooperativismo, movimentos de consumidores, ecológico, 

pacifista, étnico-cultural, pela ética e em favor da vida, de gênero, liberdade de 

expressão e comunicação, pela cidadania e participação, até empresariais, como as 

fundações; organizações essas que conservam poucas características daquelas com as 

quais foram identificadas no seu nascedouro, como: reivindicatórias, populares, de 

caráter informal, constituídas pela vontade autônoma de pessoas que se reúnem com a 

finalidade de promover objetivos comuns: promoção da cidadania, defesa de direitos e 

luta pela democracia política e social. Deram lugar a organizações que são como 

empreendimentos mercantis, com financiamentos vultosos, inúmeros funcionários etc. 

Segundo Montaño (2005), essas organizações são ambíguas, mesmo. E, 

talvez, isso não seja um acaso. Infiltram-se no seio das camadas populares, ganham a 

confiança das populações exploradas, concomitantemente, implantam programas 
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estatais ou não de forte caráter ideológico da ofensiva política neoliberal, que buscou 

redefinir a papel do Estado e a reorganização do capital. 

Segundo Maria Nobre Damasceno, para se apreender a dinâmica desses ditos 

movimentos sociais, é preciso analisar a cultura elaborada pelos próprios grupos em 

relação ao contexto mais amplo, recorrendo a suportes teóricos das ciências sociais.

É importante notar que as organizações nascem do 
enfrentamento com as estruturas sociais dominantes que as 
rodeiam, daí a razão pela qual não existem duas organizações 
que tenham uma história igual, na verdade essas são marcadas 
desde o início e durante toda a sua duração, pelas condições 
concretas do contexto onde surgem e também pelas fases de 
desenvolvimento econômico e político do país. 
(DAMASCENO, 2005, p. 43). 

As ambiguidades prosseguem porque, assim como são instaladas 

organizações para serem executoras de políticas estatais ou empresariais, podem surgir 

grupos outros, como diz a autora, do próprio “enfrentamento”, que não deixou de 

existir, nem aqui nem alhures. Inclusive, em Nova Olinda que rodeia a Casa Grande. 

Nova Olinda se estende nas costas da Chapada do Araripe, no sul do Ceará. 

Município pequeno, com poucos recursos econômico-financeiros, de povo, em sua 

maioria, trabalhador na roça, nas atividades extrativistas de pedras para fazer a cal ou 

pisos e revestimentos de casa com calcário laminado, outrora chamada de “tapera de 

água saída do mato” pelas etnias indígenas Kariri-Kariu, que habitavam aquelas 

paragens antes do genocídio. Nova Olinda é uma fênix. Surge das cinzas por força de 

um sonho em movimentos do casal Alemberg Quindis e Rosiane Limaverde. O sonho-

moinho do mundo é a Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri.  

A história do casal, diretores da Fundação, quando do seu retorno a Nova 

Olinda, a visão da antiga casa – onde hoje funciona a Ong - abandonada, mal-

assombrada, a luta para conseguir o imóvel por doação da própria família de Alemberg, e 

o trabalho de restauração é ricamente contada em dois trabalhos dissertativos recentes: o 

primeiro é “Fundação Casa Grande - memorial do homem kariri: cotidiano, saberes, 

fazeres e as interfaces com a educação patrimonial”, apresentado por Isabelle de Luna 

Alencar Noronha ao programa de Pós-Graduação em Educação Popular, Comunicação e 

Cultura, da Universidade Federal da Paraíba, em 2008; o outro é “Experiências de vida e 

formação do educador popular Alemberg Quindins da Fundação Casa Grande – 
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Memorial do Homem Kariri”, de Carmen Débora L. Barbosa, apresentado no programa 

de pós-graduação em educação brasileira da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Ceará, em 2010. Segundo divulga a própria diretoria da Fundação, há uma 

média de 28.000 visitantes por ano, ávidos por conhecer a instituição.  

A Casa Grande é grande, mesmo, principalmente pensando em seu contexto, 

como já expresso, uma cidade pequena no Estado do Ceará. A escola de comunicação 

para as crianças do sertão, como dizem por lá, conta com uma gibiteca, financiada pela 

Kellog, uma Dvdteca, de mais de 1.500 títulos, uma biblioteca destinada a pesquisas 

escolares e outras, uma editora, uma brinquedoteca, a rádio Casa Grande FM, uma 

discoteca de mais de 1.500 CDs e LPs, internet em banda larga, sala de teatro, estúdio 

para produção de vídeos, afora o museu, a cantina e lojinha, e, por extensão, as pousadas 

domiciliares sob a responsabilidade da cooperativa de pais dos “meninos” que 

participam da organização. 

Segundo conta Noronha (2008), “hoje, a cidade está com 50 anos, o cenário 

mudou, principalmente no entorno da FCG, que, segundo os mais antigos, era tudo 

alagado por causa de um açude”. (p. 42). Ela ouviu ainda dos moradores de Nova 

Olinda que, “algumas coisas permanecem quase como inalteradas”, como ruas 

malcuidadas, o hotel municipal está fechado, faltam políticas públicas nas áreas de 

educação e saúde. Do meu ponto de vista, o que mais me chamou a atenção, quando das 

diversas viagens a Nova Olinda durante a pesquisa, foi a quantidade de jovens sem 

ocupação nenhuma, viciados em drogas, como álcool, maconha e crack. Nas minhas 

conversas informais com moradores da Cidade, inclusive os próprios jovens, seus 

sonhos, majoritariamente, se reduzem a possuir uma moto.  

Chegando à Casa Grande 

Noronha (2008), ao esclarecer que a ONG trabalha com educação não 

formal, comunicação e cultura, diz que “no discurso de seus membros, ela é “apolítica”, 

o que não quer dizer, ao que se pode inferir, que sua ação seja neutra, pois todo ato 

educativo é sempre um “ato político”. (p. 51). A qualidade e a quantidade dessa 

“política” podem ser verificadas por muitas maneiras, uma das quais é a rede de 

parcerias. Atualmente, são parceiros da Casa Grande, conforme quadro exposto em seus 

domínios: UNICEF/Brasil, Ação Criança Esperança, Fundação Ávina, SESC, Banco do 

Nordeste, Governo do Estado do Ceará, BNDES, Governo Federal, UNESCO, WA 
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KELLOGG Foundation. Há parcerias ainda com a URCA e a UFC. A autora informa 

que, desde 2004, a Fundação Casa Grande passou a ser Ponto de Cultura do MinC, foi 

contemplada com Internet banda larga conectada ao MinC e demais pontos de cultura 

espalhados pelo Brasil. 

Já a pesquisadora Débora Barbosa (2010), no seu trabalho de mestrado, faz 

outro tipo de aproximação com a Casa Grande. Ele foi verificar a trajetória do 

presidente da Ong – Alemberg Quindins – como a formação e ação de um educador 

popular. Começa por informar que não buscará identificar que correntes teóricas 

serviram de inspiração para o tipo de educação que se faz na organização, “porque sabemos 

que até hoje eles não têm essa preocupação em se filiar a nenhuma teoria pedagógica e tudo 

o que fazem fazem seguindo um sentimento de simplesmente querer fazer, querer brincar e 

querer sonhar”. (p.50).  

Como perceber a Casa Grande no campo complexo tecido nessas reflexões 

sobre os mundos em conflito, a segmentação em “setores” e as engrenagens controversas 

das organizações não governamentais? 

Barbosa defende a posição de que as atividades organizacionais da Casa 

Grande, desde sua fundação, não têm pretensão política, “apesar de serem instintivamente 

políticas”, reconhece. Continua sua análise diferenciando a ONG do que ocorreu, na década 

de 1970, no “universo do Terceiro Setor brasileiro”, onde as ONGs “foram pensadas e 

criadas numa base política com inspirações socialistas” (p. 51) e tinham interesses 

contestatórios e assistenciais em relação à sociedade civil. 

Então, na Fundação o percurso foi bem diferente, pois foi um 
movimento de inquietação interna motivada por um sonho que 
resultou na busca de desvendar um chamado interior que não 
estava muito claro ainda, mas que fez com que Alemberg 
Quindins saísse em andanças pelo sertão caririense em busca de si 
e que conseqüentemente envolveu Rosiane Limaverde que já se 
identificava com a contação de histórias (id. ibid, p. 51). 

Alemberg Quindins, em entrevista à pesquisadora citada, fala que na Casa 

Grande “não tem pedagogia, tem filosofia, porque a pedagogia exige uma estrutura e a 

filosofia é livre”. E fala ainda em dar asas à imaginação das crianças e jovens. Ora, isso 

é uma “pedagogia”, talvez não nos moldes formais com as exigências que uma teoria 

exigiria. Ademais, não se separam Pedagogia e Filosofia. Se entendo Pedagogia como 

um fazer educacional, toda ação está entrelaçada com um pensamento, uma filosofia, 

um modus de refletir sobre o mundo. Mais duas frases do texto da pesquisadora me 
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chamam a atenção: “As coisas acontecem muito instintivamente”; e “Vai-se seguindo o 

que o coração orienta”. (p. 59). Mesmo que a autora e seu entrevistado afirmem que as 

atividades daquela organização não são suportadas por nenhuma teoria, defendo o 

argumento de que, mesmo que não admitam ou tenham consciência disso, o trabalho que se 

faz na Casa Grande pode ser entendido como uma experiência em educação libertadora, 

portanto, em princípio biocêntrica, como uma pedagogia da esperança, uma filosofia que 

não dispensa a utopia como concepção práxica dos existires. 

A Casa Grande, como será demonstrado ao longo deste trabalho, 

especialmente pelas narrativas dos “meninos” que vivenciam seu cotidiano, é um 

exemplo de que existem outros modos “possíveis” de fazer educação, em meio às 

contradições. Isso vai além de uma ONG, transpõe uma ação contingencial, para 

demonstrar a possibilidade e impossibilidade sócio-organizacional. Como qualquer 

instituição social que não se fechou em si mesma, numa atitude autofágica, a Casa 

Grande representa a imagem de um caleidoscópio múltiplo no meio dos ermos do 

sertão. É mais do que uma escola não formal de educação, comunicação, memória 

antropológica, programas de turismo, por isso, na sua informalidade, os “meninos” é 

que fazem seu currículo, escolhendo o que querem aprender, dentre os programas e 

conteúdos disponíveis. Como diz Barbosa (obra citada), aquela organização “é um 

laboratório de convivência social”, com uma responsabilidade que extrapola em muito 

os “muros” de Nova Olinda, como contou Alemberg à pesquisadora: “sem perder a 

alma infantil, não queremos formar comunicadores, e sim futuros gestores do país”. (p. 

95). Haveria algo mais político que isso?  

Para tarefa tão grandiosa, as crianças e os jovens que participam da Casa 

Grande experimentam a relação ética e estética na sua formação, ambas importantes 

para o desenvolvimento como sujeitos e na definição da qualidade de sua inserção 

social. Essas são dimensões menos racionalizadas, mais subjetivas, embora concretas. 

Por ser aquela formação uma atividade construtivista, e não baseada num dom, vocação 

ou destino, imprime o caráter relacional entre experiências de bondade e beleza e uma 

experiência (co)criadora. Enquanto “a experiência estética implica a artística e a 

ultrapassa. A ética estuda a segunda natureza que o homem deve ir adquirindo à medida 

que cria” (QUINTÁS, 1993, p. 227), na vivência ontológica e epistemológica do 

cotidiano com o contexto em que atua. Não se refere à mera adaptação organísmica, 

mas interação sujeito e meio de forma intencional, significativa e dialógica. 

Diferentemente da ideia de destino, onde o indivíduo nada tem a fazer senão cumprir o 
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que está predeterminado, a vida do homem se move em um fluxo criador de âmbitos, 

desde os mais imediatos e próximos ao meramente biológico até os mais 

transcendentes, como a definição de projetos existenciais. A experiência estética 

estimula a “configuração, adaptação e regeneração que constitui nos seres vivos motivo 

de admiração e surpresa”. (Id., ibid, p. 230). 

Segundo orienta Peter Singer, “o objetivo essencial dos juízos éticos é 

orientar a prática”. Isso quer dizer que toda ação tem uma concepção que a fundamenta. 

Singer acredita ainda que o modo de viver, para ser tido como ético, está relacionado 

com a capacidade do indivíduo em defender suas crenças e ações. Os “meninos” da 

Casa Grande estão familiarizados com os questionamentos, tais como1:

Já estava com um tempo na Casa Grande, só que não tinha despertado o que eu queria. 

Perguntei: o que é que eu quero de minha vida? Pra onde é que eu vou?  Quando 

aconteceu isso comigo, eu disse: não! Tenho que despertar. (HELINHO). 

Outro “menino” revela, de modo bem simples, essa capacidade de justificar 

a atitude dos jovens que entraram em contato com os ensinamentos da Fundação: 

Um menino da Casa Grande, você sabe como é o nível dele, é diferente, tem um nível 

certo de chegar num local e se comportar, de fazer questionamento sobre tal tema que 

está sendo abordado. (DEMONTIER).

Singer acredita mesmo que “todos são éticos se acreditam estar agindo de 

maneira correta”. Os “meninos” da Casa Grande fazem questão de defender o modo 

como vivem, aprendem e querem desenhar o futuro. Ao procederem assim, já estão no 

campo ético, porque não justificam apenas as suas atitudes como advindas de interesses 

pessoais, mas expressões de modo de vida compartilhado socialmente na organização 

em que convivem. A defesa da formação ética e da postura de comportamento na 

comunidade precisa ter implícita a noção de que aqueles valores são maiores do que os 

interesses individuais.

Quando, por outro lado, as pessoas não conseguem oferecer 
qualquer justificativa para suas ações, podemos rejeitar sua 
alegação de estarem vivendo conforme padrões éticos, ainda 

1 As falas dos sujeitos aparecerão neste trabalho em itálico e após uma pausa. 
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que suas ações estejam de acordo com princípios morais 
convencionais. (p. 33).

Considerar os interesses comunitários é necessário para internalizar a noção 

de ética, em certo sentido universal; como lembra Singer, referindo-se ao senso comum, 

que diz: não faça aos outros o que não quer que lhe façam. Exatamente como diz o 

“menino” da Fundação: “A gente tem que dar exemplo. Quando você for pensar em 

fazer uma coisa, se lembre dos outros”. (AURELIANO). 

A ética prática é o conjunto de ações e reflexões que ultrapassam o egoísmo 

e tentam alcançar a justiça universalizável, a liberdade responsável de ação, a existência 

com base no princípio do melhor para todos ou para muitos. Mesmo que relativamente 

utilitarista, a prática ética deve ser situacional, diferentemente de um acúmulo de 

valores cristalizados propensos a tornarem-se dogmas. O importante aqui é não 

sobrepor o interesse pessoal à ética coletiva.   

A vida ética introduz outro sentido no existir. Um exemplo muito 

interessante é a relação dos “meninos” da Fundação com o altruísmo expresso na 

vontade de ensinar os outros que ainda viram a ONG como uma forma de replicar a 

experiência que estão tendo.

Se João Paulo não está mais aqui, mas tem tantos João Paulo que ele deixou, que ele 

formou... eu aprendi com Junior, que Junior aprendeu com Alexandre. Então, 

Alexandre vai deixando um bando dele aqui. Então é com esse propósito de viver, de 

sentir, porque quando você sente, não tem mais como você tirar aquele sentimento, não 

tem mais como desvincular disso. (AÉCIO).

Ainda Singer advertindo: “pela prática da virtude nos tornamos virtuosos” 

(p. 322). Os “meninos” têm clareza sobre essa responsabilidade com os outros que ainda 

virão para a Fundação, como uma forma de gratidão e compromisso com a coletividade. 

Isso é viver a ética no cotidiano, de modo consciente. “Numa sociedade cuja norma é a 

procura tacanha do próprio interesse material, a mudança para uma postura ética é muito 

mais radical do que percebe a maioria das pessoa. (SINGER, 2002, p. 333). 

A preocupação dos “meninos” com a continuidade dos ensinamentos de 

qualidade para os outros, entretanto, não vai de encontro à ausência de política (no 

sentido de crítica e anúncio de uma intervenção política radical em Nova Olinda) nos 

seus discursos. A própria ONG faz questão de se dizer “apolítica”. Isso se choca com a 
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minha perspectiva, com o meu ponto de vista da cidadania, com a minha vontade de que 

aquela preocupação com os “meninos” que ainda virão para a Casa Grande se 

estendesse para toda a comunidade, inclusive noutros âmbitos de participação, como a 

política eleitoral, por exemplo. Como disse, e repito, essa necessidade é minha, e não 

deles.

Por isso, minha crítica ao aspecto “apolítico” – usando seu próprio termo – é 

tão limitada quanto aos seus efeitos. Fica valendo a advertência de Singer da qual 

compartilho: “Todavia, somos parte desse mundo e há uma desesperada necessidade de 

fazer alguma coisa agora em relação às condições nas quais as pessoas vivem e morrem, 

e de evitar o desastre social e ecológico”. (p. 334). Não há tempo para concentrarmos 

nossos pensamentos na possibilidade, há que ter uma atitude concreta e radical por um 

mundo melhor. Uma característica do bem viver, de ser um cidadão de bem, é viver de 

maneira a se poder perceber-se satisfeito com aquilo que se fez da própria vida. Eis por 

que se distingue a vida biológica da vida biográfica; a vida privada da vida pública. 

Uma vida ética, que enaltece a autoestima de ser narrada, biografada ou autobiografada; 

vida que integra o ser resiliente, o saber de formação ética e estética, o fazer 

responsável, disciplinado, grato, consciente, cidadão e a vontade e liberdade de sonhar. 

Essa atividade formativa implica uma capacidade prodigiosa de 

transfiguração e, às vezes, superação das interdições aos projetos e utopias empíricas. A 

Casa Grande, por sua autenticidade criadora de âmbitos de sentido, parece constituir-se 

como importante instância formadora dos jovens que dela participam, fato observado 

pela visibilidade social que tem conquistado ultimamente, e, particularmente, assim 

percebida desde as primeiras aproximações que tenho promovido com aquela ONG. 

Além de serem produtores de cultura, de gestores culturais, os seus sujeitos promovem 

uma apropriação de suas histórias pessoais, que, de modo solidário, narram e escutam, 

no verdadeiro movimento de “caminhar para si” de que fala Josso (2004). 

Os sonhos como produção existencial, material e simbólica demonstram que 

essa criação cultural está além do reducionismo infraestrutural, bem como a noção de 

que qualquer objeto cultural tem seu valor independente de “baixa” ou “alta” cultura 

(SILVA, 2004), por isso a estética tem tanta importância no currículo da Casa Grande; 

que incentiva a cultura juvenil como forma de resistência (MATTELART & NEVEU, 

2004) em meio à massificação dos bens culturais; que acredita que essa capacidade de 

sonhar não é explicada apenas pelas determinações econômicas, mas com “autonomia 

relativa” e reflexo das relações político-econômicas (ESCOSTEGUY, 2004). Mesmo 
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sem vinculação formal a qualquer teoria socioantropológica, a Casa Grande promove a 

cultura da apropriação legítima dos mundos, driblando as suas engrenagens trituradoras, 

como diria Cartola. 

Na complexidade social, são inúmeras as determinações que interferem na 

produção, manutenção e transformação dos sonhos. Uma percepção situada nos 

contextos históricos longitudinais e presentemente acredita que “a produção de sujeitos, 

a partir de diferentes práticas simbólicas, está sempre situada em um determinado 

tempo-espaço”. (GUARESCHI, 2003, p. 130). Essa compreensão dos mundos da cultura 

reforça o fato de que esta se trata de uma produção múltipla, em determinações e 

expressões, por isso concentra-se no espaço comunitário das práticas da vida cotidiana, 

associando-as com as relações de poder, as lutas políticas e as microssociologias 

organizacionais na estruturação de identidades, portanto, visões espaciotemporais de si 

mesmo e da realidade. Esses movimentos atravessam pessoas e organizações, por isso 

configura-se como um “espaço” profícuo de compreensão das juventudes em transação 

com suas idiossincrasias e as determinações do seu tempo.

Os jovens sujeitos desta pesquisa estão inseridos no corte geracional que vai 

da adolescência ao adulto jovem. O que chamo de “juventude”, no entanto, envolve 

conceitos mais psicossociais do que etários, referenciados por autores, como: Abramo 

(1997), Matos (2003a, 2003b), Damasceno (2000, 2001, 2004, 2005a, 2005b), Olinda 

(2006), Canecacci (2005), Pais , Sposito etc. Eles compõem essa importante 

categorização social e cultural que tem ocupado os media, particularmente envolvendo 

comportamentos. Mesmo os estudos científicos privilegiam temáticas nas áreas de 

saúde e cultura, políticas públicas e instituições, jovens em “situação de risco”. Os 

riscos dessas situações estão no fato de que elas são potencialmente desestruturadoras. 

As atitudes relacionadas com a situação mencionada são de desleixo, desinteresse, 

naturalização dos estados de pobreza e da marginalização. O “risco”, em sua latência, 

caracteriza-se por uma estagnação das energias que entravam a evolução social ou 

levam ao agravamento das condições de sobrevivência, tanto material quanto aos 

aspectos da subjetividade. O risco está na possibilidade de não acontecer a plenitude da 

latência da vida: a realização dos sonhos e a experiência de situações integradoras. No 

sertão, as pessoas têm uma imagem simples para uma situação de risco: a fonte secou, 

não tem mais de onde tirar! 

As situações, assim descritas, são especialmente perniciosas com as 

juventudes.  Os jovens, como qualquer categoria social, enfrentam problemas de ordem 



48

econômica, social, cultural etc., inclusive de serem abordados, muitas vezes, como 

sendo o problema. Mesmo quando trata de jovens e cidadania, o enfoque de algumas 

reflexões ou políticas de atendimento é nos problemas, privações de direitos, desvios, 

prostituição, drogadicção, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, 

violência. A perspectiva de juventude deste trabalho aponta para a positividade e tem 

esses atores como sujeitos sociais, com suas histórias sendo apropriadas e 

compreendidas, e produtores de novos horizontes existenciais.

É próspero verificar a evolução do pensamento sobre a juventude, 

considerando inicialmente o que insiste em advertir Machado Pais (s/d):  

A juventude é uma categoria socialmente construída, formulada 
no contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais e 
políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo 
do tempo. (p. 29). 

A visão sobre essa temática nem sempre foi unitária: nos anos 1950, os 

jovens eram tidos como os rebeldes; nos anos 1960 até 1970, eram mais politizados; nos 

anos 1980, a descrição teórica desenha a juventude como individualista, consumista, 

conservadora e indiferente aos assuntos políticos gerais; nos 1990, apesar de alguma 

participação, os jovens experimentam a fragmentação dos modelos sociais, como 

família, sistema educacional, relações comunitárias etc. Essa visão de problema e 

“vitimização” da juventude não se coaduna com a perspectiva de positividade com que 

várias abordagens tratam o tema, até porque proliferam estudos que pervertem aquela 

tipificação anteriormente exposta, especialmente o debate sobre resiliência, presente 

neste trabalho no capítulo cinco. Exemplo disso é a pesquisa sobre protagonismo 

conduzida pela professora Ercília M. B. de Olinda (2006), também na Fundação Casa 

Grande, quando ela assume a noção de que a juventude tem uma “vocação ontológica 

de ser mais”. Por isso, os movimentos sociais, partidos políticos, igrejas, ONGs, 

associação de moradores, grupos étnicos, movimentos ecológicos e culturais etc 

disputam a participação dos jovens, porque sabem que eles têm uma grande capacidade 

de sonhar em transformar o mundo e, em relação a essas produções esperançosas, 

quanto menos individualistas e mais tecidas socialmente, tanto maior é seu potencial 

revolucionário.

A juventude, como cultura e produtora de cultura, define um campo de 

regras dos comportamentos mútuos e organiza as relações entre os indivíduos. Engloba 
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expectativas, direitos e deveres e o desempenho de papéis sociais, em conformidade 

com o conjunto de juízos que classificam as situações, pessoas, atos e ideias, como 

desejáveis ou inadequados socialmente. Segundo Canevacci (2005), atualmente, uma 

parcela cada vez maior de jovens emerge da condição de subcultura para a visibilidade 

de senhores de seus sonhos. Com o mesmo enfoque Matos (2003) demonstra que a 

inserção social dos jovens, segundo eles mesmos, deve ocorrer pela profissão, emprego 

para ajudar a família de origem, constituição de nova família e escolaridade. A autora 

diz que os sonhos derivam das carências, que são “sonhos de adultos”, configurando a 

confusão de papéis entre a identificação com os semelhantes e a diferenciação dos 

adultos, por isso “eles se dizem múltiplos, diferentes e parecidos; são jovens”.  

Quero encerrar esta reflexão sobre a relação juventudes e movimentos 

sociais, expressando uma crítica ao “onguismo” ou à ilusão de que os problemas 

estruturais e históricos serão resolvidos pelas ONGs e suas ações conjunturais e 

contingentes. Não me importa se de maneira planejada e ideológica, como fazem os 

representantes das classes dominantes; ou de forma bem-intencionada, até mesmo 

ingênua às vezes, como fazem alguns setores da sociedade civil.  

Os “meninos” como sujeitos históricos 

Estou me aproximando dos campos íntimos das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa. São oito “meninos” e uma “menina”: Alexandre, João Paulo, Helinho, Aécio, 

Samara, Demontier, Aureliano, Miguel, Samuel. E quem são essas pessoas? 

Samara Macedo Diniz (Samara), 27 anos, formada em Pedagogia, casada, 

mãe de dois filhos. Saiu da Casa Grande para assumir a coordenação escolar da Escola 

Padre Luis Filgueiras. 

Francisco Helio de Sousa Filho (Helinho), 22 anos, universitário, é diretor da 

TV da Fundação e toca bateria na banda. 

Damião Aureliano Ferreira de Souza (Aureliano), 24 anos, está envolvido 

com os trabalho de arqueologia coordenados por Rosiane Limaverde. 

Francisco Aécio Diniz (Aécio), 25 anos, é universitário, diretor da rádio e 

toca baixo na banda. 

Francisco Samuel Macedo Diniz (Samuel), 26 anos, é universitário, diretor 

financeiro da Casa Grande, trabalha no setor cultural do SESC, em Crato, e toca guitarra 

e viola na banda. 
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João Paulo Maropo (João Paulo), 26 anos, é universitário, diretor 

administrativo da Casa Grande e está pesquisando também em arqueologia. 

Cícero Ferreira Alexandre (Alexandre), 28 anos, pertence ao Conselho 

cultural da Casa Grande e é funcionário do SESC, de Juazeiro do Norte. 

Miguel Rodrigues Barros Filho (Miguel), 28 anos, universitário, trabalha no 

escritório de administração da Casa Grande, em Crato. 

Cícero Demontier de Souza (Demontier), 25 anos, saiu da Casa Grande, à 

época da pesquisa era responsável pelo setor de informática.  

Esses jovens são responsáveis por reacender a crença nas juventudes que não 

esperam, mas têm esperança; são, também, responsáveis pelo simples fato de 

responderem por si mesmos. Fizeram me lembrar de uma fala de Don Juan, xamã 

nagual, trazido pela obra do antropólogo Carlos Castañeda, anteriormente citada: “A 

sensação de importância faz a pessoa sentir-se pesada, desajeitada e vaidosa. Para ser 

um homem de conhecimento, ela tem de ser leve e fluida”.

Eles e ela são assim: leves e fluidos. Percebem-se e agem como sujeitos. Não 

precisa o pesquisador lembrar-lhes. Já dominam esse conhecimento.  
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3 –  NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS E FORMAÇÃO 

“Todo texto escrito é autobiográfico: 
do contrário, seria plágio!” 

Augusto Boal 

Os seres humanos contam suas histórias desde sempre. Há tempos muito 

remotos, em redor de uma fogueira, os sujeitos se reuniam para compartilhar suas 

experiências de vida. Posteriormente, criaram outros métodos, como as psicoterapias, 

por exemplo, que são em verdade espaços para a narrativa de suas existências. Mudam 

os tempos e os métodos, mas a necessidade humana de contar sua história permanece. 

Contemporaneamente, diversos cientistas do humano têm proposto e divulgado uma 

nova teoria, que é ao mesmo tempo método, chamada pesquisa (auto)biográfica.  

Eu e aqueles da Fundação Casa Grande, que comigo colaboraram na 

pesquisa, nos valemos dessa base teórica e metodológica e criamos um espaço afetivo 

onde os “meninos” puderam narrar suas experiências de vida antes da chegada na 

Fundação, durante a permanência na Casa e chegando a tocar num tema difícil, mas 

necessário, que é a vida pós-Casa Grande. Concomitantemente, também fiz e refiz meu 

percurso biográfico, como adiante se vê. 

Este capítulo faz, sinteticamente, o meu percurso biográfico, entrecruzado 

com a trajetória dos “meninos” sujeitos da pesquisa, as histórias pessoais entrelaçadas 

pela história da Fundação Casa Grande, e mais a base teórica da pesquisa 

(auto)biográfica (JOSSO, 2004); DELORY-MOMBERGER, 2008). 

Mesmo que pela experiência de outrem, é possível interrogar sobre os 

sonhos que se tem acordado; qual a importância de se produzir, cuidar, de tais sonhos; 

como gerar e alimentar tais sonhos; será que é possível falar de uma dimensão 

revolucionária que assume essa produção dos sonhos? 

Meu percurso biográfico teve o incentivo na participação no atelier retro-

mencionado, que me animou a procurar informações sobre o vivido com familiares, nas 

escolas onde estudei e nas memórias de eventos esquecidos. A participação dos sujeitos 

da pesquisa foi coletada em entrevistas narrativas individuais, na Fundação Casa 

Grande, durante o ano de 2008, em que a temática principal que lhes sugeri foi seu 
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percurso biográfico, com atenção especial sobre a experiência da participação na Casa 

Grande. Procedo a uma análise compreensiva da minha trajetória, bem como das 

narrativas do “meninos”, com idas e vindas ao campo, inclusive com a realização de 

círculos reflexivos para aprofundamento da autocompreensão e geração de novos 

significados, daí também o caráter formativo desta pesquisa. 

Assim como não se edifica o décimo andar de um prédio começando desse 

mesmo pavimento, não se faz uma tese após o doutorado. Todo o trabalho, quaisquer 

que sejam a temática, o campo, o objeto e os sujeitos de pesquisa, precisa do lastro 

existencial do pesquisador. A trajetória de vida desse buscador é o lugar de onde olha, 

janela por onde percebe o mundo. Por isso, na pesquisa, quer seja (auto)biográfica ou 

não, há uma ordem implicada em que nada fica de fora ou é menos importante. 

A riqueza deste capítulo está no entrecruzamento do objeto-processo e as 

biografias – desconstrução, reconstrução da “própria” trajetória (porque ainda 

naturalizada), depois a apropriação (porque refletida, caminhar para si) desse percurso 

pessoal, que é, inevitavelmente, também social. Não basta a opção pelo objeto que 

satisfaz, que se interpela, que se quer problematizado, pois há que se mergulhar e isso só 

poderia ter acontecido pela participação no ateliê biográfico na pós-graduação; o retorno 

às raízes, aos lugares, às escolas, às pessoas, o caminhar para mim mesmo em busca de 

um pouco de compreensão. 

Do que se faz lembrar da minha infância, relacionado a sonhos, a minha mãe 

conta que, quando perguntado sobre o que queria ser quando crescesse, eu respondia: 

quero ser doutor para cuidar das pessoas da Paraíba. Muito semelhante à lembrança de 

João Paulo: “eu sempre, desde pequeno, eu tinha o sonho de ser médico e por incrível 

que parece esse perseguiu até o vestibular, eu cheguei até a fazer vestibular pra isso”.  

Depois João Paulo diz que era uma vontade pessoal de gratidão, pois seria 

muito importante um filho de pedreiro ter em casa um diploma de doutor. É assim como 

eu poder retribuir com um pouco de conforto para os pais, especialmente, e outros 

membros familiares mais próximos. 

Esses devaneios de criança são bombardeados pelas condições socioculturais 

e econômicas que a realidade impõe. Para nós, “meninos” do sertão, não basta apenas 

essa vontade infantil. Por isso, o sonho é um processo complexo que envolve desde as 

primeiras ideias, mesmo que devaneios, e todo o trabalho posterior, e nunca solitário, de 

ações para a concretização das intenções.



53

Eu sou filho de agricultor e de uma dona de casa e costureira. Ainda criança, 

no sítio, de manhã, eu me deslocava para a cidade onde estudava e à tarde eu ia para a 

roça. O mesmo enredo de Alexandre: “eu sou filho de agricultor, de manhã eu estudava 

e à tarde eu ia pra roça” e da maioria dos “meninos” de Nova Olinda, como Miguel: “Eu 

estudava, ajudava ele [o pai] na lavoura”. 

A minha trajetória biográfica atravessa e é atravessada também pelas 

histórias dos sujeitos da pesquisa, pois a narrativa dos “meninos” da Casa Grande é 

muito parecida com a minha, só que a minha não teve o privilégio de contar com a 

apoio de uma Fundação daquele porte e importância. Portanto, no momento em que 

relato o percurso de como tenho me tornado o professor e pesquisador que agora sou é 

momento exemplar da reflexão da minha formação e relevantes experiências formativas 

por que tenho vivido e que estou conseguindo resgatar desde que entrei em contato com 

a teoria e método (auto)biográficos. Quando os sujeitos narram suas histórias de 

formação na Casa Grande, sua formação ética e formação estética complementam meu 

processo formativo, simultaneamente.  

Por isso, a narrativa da tecelagem do objeto de pesquisa é simbionticamente 

implicado com os conteúdos movidos, os métodos requeridos e os resultados 

encontrados na pesquisa.

Minha história é a saga de um menino que nasceu numa cidade do interior 

do Ceará e cresceu na zona rural, que tinha como destino ser analfabeto e trabalhar na 

roça, que, pela ousadia da mãe, foi à escola, mudou-se para a cidade, conheceu a 

marginalidade por viver à margem na periferia da cidade, que tem a morte do pai (ponto 

de mutação) como um momento importante de assunção de papéis de maior 

responsabilidade, que volta à escola de novo como auxiliar de secretaria, secretário 

escolar, técnico em assuntos educacionais até tornar-me professor de uma universidade 

pública, e tornar-me pesquisador na pós-graduação: mestrado e doutorado. Um menino 

que superou os devaneios infantis para fincar os pés na realidade e realizar, para 

produzir sonhos que se tornem possíveis. 

Porque de onde eu venho, há algo comum na nossa cultura, em que os 

adultos interrogam as crianças sobre “o que vão ser (como se já não fossem) quando 

crescer. Ao que respondemos com referências às profissões de prestígio, às atividades 

profissionais tida como heróicas etc. As crianças respondem, manifestando as crenças 

desejáveis e socialmente referenciadas.  

Recentemente, participei da seguinte conversa: 
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- Meu filho, por que você ainda está estudando? Você não já é professor e até 

doutor advogado? 

- Doutorado, mãe! Vou ser doutor, mesmo! 

Neste outro pequeno diálogo, a minha mãe interrogava, sem compreender ao 

certo por que tanto estudo, sobre meu atual empreendimento que é cursar doutorado. 

Novamente aparece o termo “doutor”. Só que, diferentemente do primeiro diálogo que 

se referia ao profissional de Medicina, à época ainda tida como uma das profissões por 

excelência e das mais prestigiada, nem do segundo em que se refere ao operador do 

Direito, agora é a realização do curso de pós-graduação que formalmente concede o 

título de “doutor”. 

O que isso tem a ver, porém, com o problema de como venho me formando 

professor, como me torno o professor-pesquisador que presentemente sou? Como isso 

está imbricado com as interrogações dos sonhos dos “meninos” da Casa Grande? 

Porque um texto que trata de sonhos que se têm bem acordado, que interroga 

sobre projetos existenciais, que se quer compreender a contraditória formação de um 

profissional do magistério, juntamente com a aprendizagem que se extrai da trajetória 

de jovens do sertão do Ceará que ousam perceber e fazer um mundo diferente, não pode 

deixar de questionar sobre o que se quer enquanto cresce. 

Os desafios se sucedem em múltiplos âmbitos: como lidar com essa situação 

de instabilidade, inacabamento, e subjetividade que atravessa os “espaços” de formação 

de professores onde ainda falam em “dom para o magistério”, “vocação para lecionar”, 

fazer licenciatura porque gosta de criança, porque é fácil, porque sempre quis, desde 

criança brincava de escola etc? Como lidar com a situação de jovens que estão em 

formação, plenamente inacabados, conscientes disso e assumindo a responsabilidade de 

seus percursos e de mais um tanto de outros “meninos” e “meninas” que ainda virão 

participar da Fundação Casa Grande? 

Em relação aos professores, segundo Roseli Fontana, em seu livro sobre 

histórias de professoras, somos

 [...] vítimas de um processo de formação que pouco contribuiu 
para o desenvolvimento, em nós, do verdadeiro sujeito epistêmico 
(condição de possibilidade do sujeito ético, do sujeito político, do 
sujeito humano), seguimos reproduzindo esse mesmo processo. 
(2005, p. 39). 
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Será que os professores somos apenas reflexo do que ocorre na sociedade; 

ou somos a manifestação de capacidades inatas, unicamente pessoais, que se expressam 

ao longo da vida; ou o entrecruzamento de ambos os movimentos, ou seja, o encontro 

de potenciais individuais com o meio sociocultural, colocando por fim a dicotomia 

objetividade / subjetividade? 

Em relação aos jovens, Maria Nobre Damasceno ensina: 

   Os educadores precisam ter clareza que são as relações sociais    
que verdadeiramente educam, isto é, formam, produzem os 
indivíduos em suas realidades singulares e mais profundas. 
Nenhum indivíduo nasce homem. Portanto, a educação em um 
sentido amplo, é o processo de produção de homens num 
determinado momento histórico. (2001, p. 22). 

Há uma necessidade de se refletir sobre os elementos dessa autoprodução 

biográfica e ainda discutir como as desigualdades sociais e restrições culturais influem 

na consecução de projetos existenciais, além de mostrar como um trabalho de conclusão 

de doutorado se torna manifesta e assumidamente (auto)biográfico. Para tanto, é 

importante destacar a noção de sujeito sócio-histórico-cultural da Psicologia Sócio-

Histórica, a ideia de formação humana em Paulo Freire e alguma discussão teórica sobre 

a formação de professores. Valho-me de uma linguagem pessoal e emocionada, pois 

falo de minha experiência biográfica entrelaçada por concepções teóricas. 

É preciso reconhecer que, qualquer que seja a cultura, o ser 
humano produz duas linguagens a partir de sua língua: uma, 
racional, empírica, prática, técnica; outra, simbólica, mítica, 
mágica. (MORIN, 2003, p. 35). 

Assim, o texto ora assume um estado prosaico, ora opta por um estado 

poético. Talvez seja necessário dizer que a linguagem se vale da intersubjetividade, que 

abandona a neutralidade apregoada pela racionalidade instrumental e busca o que faz 

sentido.

Para Habermas e Foucault a linguagem constitui veículo de 
construção emancipatória do homem. A discutibilidade, desde 
que voltada para a reflexão crítica, permite que professores e 
alunos desenvolvam um saber capaz de lhes proporcionar 
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condições de romper com o poder e a dominação estabelecidos 
na sociedade moderna em que a racionalidade instrumental dá o 
tom. (BENASSULY, 2002, p. 188). 

A linguagem, quando usada com um entendimento crítico, produz voz 

autêntica e sentida. Nos grupos sociais, na família, na escola, é espaço para que o 

indivíduo faça ecoar suas influências múltiplas, relações de poder, significados 

socialmente negociados, autoria, abertura de espaços de contra-hegemonia e resistência, 

valorização de positivas experiências. Pode ser também espaço para os professores e 

demais sujeitos da escola silenciarem ou serem silenciados, pois o sujeito é produzido, 

enquanto produz, pelo discurso como formação regulativa e regulada. “O silenciamento 

é uma das garantias da permanência e conservação do status quo”. (LOBO, 2005, p. 

186).

Essa situação vai de encontro ao papel social e crítico do professor ou de 

outro educador social como um mediador da discutição emancipatória em seus âmbitos 

de influência, negando-se a ser agente monológico da voz do autoritarismo e do controle 

simbólico. No caso da Fundação Casa Grande, esse exercício da linguagem é 

incentivado desde a chegada dos “meninos”, tanto na assunção de papéis da gestão da 

própria organização como em espaços de reflexão e decisão. Por meio das várias formas 

de linguagem, os “meninos” organizam seus mundos e expressam pensamentos.  

Os caminhos são escolhas. Portanto, todas as minhas escolhas são 

antecedidas de outras seleções e decisões. Na assunção do papel de professor-

pesquisador, tento vetar a imitação, em favor da aplicação de leituras, tanto pedagógicas 

quanto psicológicas, e em outras áreas do conhecimento, numa linguagem fortemente 

identitária. A escolha do registro (auto)biográfico como modo de educação, como 

gênero de discurso, transita entre a crônica do professor escritor e o ativista ou “dador” 

de aulas. Entrelaçam-se conceitos e categorias como identidade e transcendência, como 

nos estudos astrofísicos e quânticos, o muito amplo e o mínimo. 

Isto significa que, atualmente, é possível um diálogo entre 
ciência e poesia, e isso porque a ciência nos revela um universo 
fabulosamente poético ao redescobrir problemas filosóficos 
capitais: ‘O que é o homem?’ ‘Qual é o seu lugar?’ ‘Qual é o 
seu destino?’ ‘O que se pode esperar dele? (MORIN, obra 
citada, p. 21/42). 
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Essas questões inscritas pelo pensador francês que dizem respeito ao projeto 

de vida, à identidade que vem se definindo, às previsões utópicas, bem como à 

intervenção na sociedade, que se faz principalmente pelo trabalho. Os projetos 

existenciais refletem, além do vivido, desejos de transformação, justiça, liberdade e 

inconformismo. Ao mesmo tempo, a sociedade “adultizada” não valoriza, diz ser fruto 

da imaturidade e devaneio, utopia, querer mudar o mundo, rebeldia etc. Atribui o desejo 

de transformar o mundo à falta de responsabilidade. Quando se pergunta o que vai ser 

quando crescer – somente o adulto tem valor. Estão em situação de desvalor, a criança, 

o adolescente e o adulto jovem. Por diversos motivos, mas em unidade, a incapacidade 

para a produtividade do trabalho assalariado, ou a venda da força de seu trabalho, de 

certo modo, invalida a existência plena do indivíduo. Para essas populações, não há 

políticas públicas que levem em conta seus projetos e sonhos de futuro. 

Quando eu abro o âmbito formativo no escopo da pesquisa referida, escuto o 

“menino” dizer que de manhã estudava e à tarde ia para a roça. Esse depoimento 

encontra com a minha história. Assento-me numa frágil certeza de ter escolhido bem o 

objeto, os sujeitos e o método de trabalho. Depois, escuto outro que, embora longo, vale 

a pena ir até o fim.  

Lá em casa são quatro filhos, um é adotado. Acontece muito de pai botar o menino pra 

trabalhar. Ele nunca disse: “você vai trabalhar comigo”; ele dizia: “você vá estudar 

pra não passar pelo que eu passei”; “você tenha jeito de gente, estude pra não passar o 

que eu passei”. Eu terminei o ensino médio, ele só soube porque a gente fez um almoço 

lá em casa, por causa da formatura, aí eu fiz o almoço, mas num sabia nem que série eu 

fazia porque nunca precisou ele nem ir pra escola, ele nunca se preocupou com isso. 

São quatro filhos, já tem dois fazendo faculdade, que eu acho já um avanço grande 

porque tem muita gente que não teve a oportunidade de fazer isso e estamos fazendo 

isso, pra ele já deve ser  um conforto. Já tem dois na faculdade e um está no caminho.

(JOÃO PAULO).

Comigo aconteceu de meu pai não querer muito que eu fosse para a escola. 

Parte da minha infância foi num sítio no Município de Farias Brito. Fui para o grupo 

escolar na Cidade já para cursar o primeiro ano. Já sabia ler e escrever. Ia pela manhã 

para a cidade e à tarde meu pai me levava para a roça. Depois, por causa dos perigos 

desse diário deslocamento, minha mãe fez um enorme esforço e fomos morar na cidade. 
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Em seguida, voltamos a morar em Crato. Meu pai, que era analfabeto e muito pouco 

valorizava a escola, não acompanhou essas mudanças, ficou no sítio onde alguns anos 

adiante faleceu. Na periferia do Crato experimentei a marginalidade social, a agitação 

cultural, o curso técnico de ensino médio em agropecuária, a política partidária e a 

formação universitária. Outro deslocamento importante que fiz foi para Fortaleza, 

quando do nascimento do meu filho. Aí também cursei a pós-graduação (especialização 

e mestrado), a formação em Biodança e Educação Biocêntrica. O destaque que 

considero decorre da relevância da paternidade e do papel que teve a descoberta da 

utopia pelo partido político.

Minha identidade, instável e em construção, reflete esses percursos vividos 

pelos outros ou por escolhas pessoais. Entendo a identidade como um continuum, fruto 

de pertinência ao grupo social onde se desenvolve em relação à realidade sócio-

histórica. Tenho-me como um ser histórico, constituído em meu movimento, pelas 

relações sociais, pelas condições sociais e culturais, pela cultura onde me aproprio da 

humanidade. Percebo que minha infância, a adolescência, quanto em adulto jovem não 

sou um ser naturalizado, como quer crer a sociedade, pois essas fases da vida são mais 

culturais e históricas do que biológicas. Por exemplo, a relação adolescente e 

capitalismo, em que aquele fica mais tempo longe do mercado de trabalho se 

capacitando na escola. 

O projeto de vida de um sujeito contém, portanto, as 
possibilidades criadas nessas relações: embora se referindo a 
um futuro, é no presente que são construídas suas formas; estas 
têm, por limite, a amplitude que a realidade presente lhe 
confere. (BOCK e BRÔNIA, 2003, p. 212). 

Meus devaneios infantis – “ser doutor” – lançados para o futuro, não 

encontravam lastro material naquele presente. E foi naquelas conduções objetivas de 

grandes dificuldades materiais que vivi a adolescência e a juventude. 

Ao refletir sobre esse estádio de vida, lembro-me de que, entre o término do 

ensino médio e o ingresso na universidade, passei seis anos sem estudar formalmente. 

Fiz estágios, trabalhos informais nas mais diversas atividades, confirmando as visões 

sociais naturalizadas como fase de transição, predisposição para a rebeldia e 

despreocupação com o futuro. Até interrogar, por força dos adultos, “como é que eu 

saio disso para entrar na universidade?”. Foi quando apareceu o que a teoria do caos 
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chama de “atrator2 caótico” ou um ponto de mutação: a morte do meu pai. Isso implicou 

a exigência de trabalho com registro em carteira assegurado e o ingresso no curso 

superior, ao mesmo tempo em que assumi as despesas de casa. Não tive acesso a uma 

organização como a Fundação Casa Grande que me orientasse como faz com os 

“meninos”. 

Aqui na Casa Grande é onde eu tenho todo esse suporte, conhecimento, de praticar as 

coisas que eu aprendo, e conhecer novas pessoas, e despertar para um mundo 

diferente, não ser só esse mundo que meu pai venha me oferecer.  Aqui na Casa Grande 

foi onde eu encontrei uma vida diferente dos demais meus amigos e meus irmãos que eu 

tenho, entendeu?. Dentro disso...na minha família, quase tudo é envolvido assim com 

droga, droga que eu estou falando é esse negócio de cachaça, tudo. E eu disse... eu fui 

uma pessoa que eu consegui me livrar disso. (AURELIANO). 

Hoje, enquanto escrevo essa narrativa, percebo que é impossível ter uma 

interpretação compreensiva da memória, se não tomar como referência o contexto social 

em que os fatos foram produzidos. Agora, porém, são ressignificados por outras 

experiências que vêm se somando ao longo do tempo. Como diz Halbwachs, “Que seria 

desse ‘eu’, senão fizesse parte de uma ‘comunidade afetiva’ de um ‘meio efervescente’, 

do qual trata de se afastar no momento em que ela se ‘recorda’?” ( 2004, p. 14). 

Portanto, a aventura de fazer uma narrativa (auto)biográfica parece um 

caminho que se espraia entre a análise crítica e a literatura. Ainda Halbwachs esclarece 

que existem duas memórias: a primeira é a histórica, que trata da reconstituição pelo 

presente da vida social e projetada no passado reinventado; a segunda, a memória 

coletiva, que recompõe magicamente o passado. Trata-se de reconstituição, ou seja, e 

melhor dizendo, trata-se de reapropriação da própria história, mesmo que ela pareça 

trivial, mas é a que me faz sentido, pois a que vivi na própria carne.

Marie-Christine Josso, em seu projeto de formação que usa as histórias de 

vida como metodologia de pesquisa, poeticamente chama de “caminhar para si: um 

processo-projeto de conhecimento da existencialidade”, onde caminhante e caminho são 

uma coisa só. 

2 Atratores são regiões ou subconjuntos dentro de sistemas caóticos para os quais tendem trajetórias que 
partem de determinadas regiões, produzindo ordem no caos. 
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O que está em jogo neste conhecimento de si mesmo não é 
apenas compreender como nos formamos por meio de um 
conjunto de experiências, ao longo da nossa vida, mas sim 
tomar consciência de que este reconhecimento de si mesmo 
como sujeito, mais ou menos ativo ou passivo segundo as 
circunstâncias, permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu 
itinerário de vida, os seus investimentos e os seus objetivos na 
base de uma auto-orientação possível, que articule de uma 
forma mais consciente as suas heranças, as suas experiências 
formadoras, os seus grupos de convívio, as suas valorizações, 
os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 
socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para que 
surja um ser que aprenda a identificar e a combinar 
constrangimentos e margens de liberdade. Transformar a vida 
socioculturalmente programada numa obra inédita a construir. 
(JOSSO, 2004, p. 58).

Trata-se de subverter o próprio destino e ousar reconstruir outro percurso 

mais digno. Estou assentado numa infância cheia de admiração pelas pessoas letradas, 

mãe, tia professora, em que tinha grande importância e compunha um diferencial de 

alfabetizado em meio ao analfabetismo. Minha mãe cuidou de ensinar a ler e escrever. 

A parte da socialização ficou por conta de uma escolinha no sítio, entre as brincadeiras 

dos meninos e as tentativas didáticas de uma professora leiga, um arremedo de escola, 

mas com uma importância afetiva fundamental. A primeira série no Grupo Escolar na 

cidade não estava nos planos do meu pai, pois para ele saber desenhar o nome já estava 

bom demais. O ingresso no ginásio, na quinta série, em outra cidade maior era quase um 

privilégio. E aos onze anos, ainda arrumar coragem para participar de um festival de 

poesia na escola. Nunca tremi tanto na minha vida ao ler aquele poema, falando das 

dificuldades dos mais pobres em sobreviver. O restante do primeiro grau até a conclusão 

foi num colégio estadual, num tempo em que essas escolas públicas eram respeitadas 

pelos alunos, pelos pais e pela comunidade. Sem opções, no segundo grau, fui 

matriculado num curso técnico em Agropecuária. Trabalho duro, em tempo integral, 

autoritarismo, reprovação e expulsão. Ter que ir repetir o segundo ano em outra escola 

em outra cidade sem condições financeiras para tanto. Enfim, “concluir os estudos”, 

como se diz em nosso meio sociocultural. Sair “corrido” para o Recife e experimentar 

um vácuo escolar de seis anos até a morte do meu pai e entrar na faculdade.  

Nesse intervalo, eu havia me filiado a um partido político, que ainda estava 

na clandestinidade. A disciplina de estudar a teoria do marxismo-leninismo me ajudou a 
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compreender o funcionamento dialético da sociedade. Eu andava escrevendo e 

publicando muita poesia e achava que escreveria melhor se cursasse Letras. Foi o que 

aconteceu quando meu pai morreu. Fiz vestibular e fui cursar licenciatura em Letras. 

Pelo menos um professor, pelo seu exemplo, me incentivou a estudar mais e 

minha irmã, que já cursava Geografia, contribuiu com esse estímulo. Entrei no 

movimento estudantil, e essa luta numa faculdade particular aliada ao movimento 

nacional da UNE por universidade pública, gratuita e com qualidade, foi outra escola de 

formação em paralelo à academia. Por esses tempos, eu já vinha colaborando com um 

projeto de educação popular na associação de moradores do bairro onde morava. Já 

cursando Letras, iniciei as atividades de magistério em uma escola particular no ensino 

fundamental. Depois saí para ser secretário escolar de outra escola. Após a colação de 

grau em Letras, cursei especialização em literatura brasileira, na PUC de Belo 

Horizonte, ao mesmo tempo em que ingressava no curso de Direito. Por esse período, 

final dos anos 1980, após seleção pública, fui nomeado secretário escolar do Centro de 

Formação do SENAI, em Crato. Em seguida, fui aprovado em concurso público para a 

Escola Agrotécnica Federal – da qual havia sido expulso – e fui lecionar no ensino 

médio. Concluída a especialização em Literatura Brasileira, que teve um enfoque muito 

forte em crítica literária, percebi que em parte atrapalhou a minha criação poética, 

porque tudo sofria uma crítica muito severa, até superar isso e publicar um livro de 

poemas e crônicas. Em seguida, iniciei outra especialização em Administração Escolar, 

na UECE.

A década de 1990 foi cheia de mudanças. No mesmo ano (1994), 

aconteceram dois eventos muito importantes: nasceu o meu filho Tainã e fui aprovado 

em concurso público para professor da URCA – universidade onde ainda trabalho. Anos 

depois, conclui o curso de Direito para resolver um processo de inventário que se 

arrastava desde a morte do meu pai. Abandonei a militância forense e só advogo para os 

amigos. Fiz cursos de facilitação de grupos, consultoria de processos, inteligência 

emocional, conclui a especialização em Administração Escolar, trabalhei na pós-

graduação em Dinâmica de Grupo, orientei monografias, fui aprovado em seleção como 

professor de Psicologia da Educação da FACED/UFC, mas não assumi; fui convidado 

para trabalhar no Magister/UFC – programa de formação de professores que, em 

exercício, não tinham curso superior; trabalhei em curso de formação de soldados e 

ingressei no Mestrado em Educação, além de cursar outra especialização em terapias 

tradicionais chinesas. Ao concluir o mestrado, experimentei uma certa frustração quanto 
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a todo esforço empreendido. Não há a devida valorização, pois basta ter a graduação 

para dar aulas, mesmo na universidade, nem socialmente, nem na comunidade 

acadêmica, nem salarial. O livro que publiquei com o relatório da pesquisa trouxe pouco 

retorno em termos de discussão dos temas lá enfocados: currículo e identidade na 

formação de educadores. Anos depois entrei no doutorado e na escola de formação de 

facilitadores de Biodança. Por meio da Biodança, conheci e sou bastante interessado 

pela Educação Biocêntrica, proposta que defende o desenvolvimento das pessoas ou 

organizações pela inteligência afetiva e incremento de todos os potenciais humanos. E 

ainda tenho como sonho adquirir um sítio para viver, pois a cidade se exauriu em si 

mesma, tornando-se um espaço sufocante. 

Essas heranças, recaptadas no aqui-agora, alimentam meus sonhos. Sem me 

esquecer de que o discurso dos sonhos, com base na Psicologia Sociocultural, tem a 

noção de atividade que comporta as dimensões individual e coletiva. Os sonhos, 

individualmente, refletem desejos e necessidades, mas espelham ainda núcleos 

significativos que indicam a qualidade do afeto e sentimentos em relação ao 

envolvimento com temas como família, estudo e trabalho. Às vezes sobressai um ou 

outro núcleo, como a família, por exemplo, que, mesmo não tendo um papel diretivo, às 

vezes, até ausente, representa um importante suporte ao desenvolvimento e formação.  

Os sonhos são heranças não esquecidas, regados e cuidados na práxis. As 

heranças são expectativas que ainda precisam ser fechadas ou alimentadas. O locus 

onde se desenrola essa trama é o presente, entendido como teia de possibilidades.  

A possibilidade não é a realidade, mas é, também ela, uma
realidade [...]. Possibilidade quer dizer “liberdade”. A medida da 
liberdade entra em definição do homem [...]. Mas a existência de 
condições objetivas – ou possibilidade, ou liberdade – ainda não é 
suficiente: é necessário ‘conhecê-las e saber utilizá-las’. Querer 
utilizá-las. (MAGNANI, 1993, p. 38). 

Os humanos somos seres históricos, que aliam subjetividade e condições 

materiais; que vivem em relações intrapessoais e sociais; que usam a linguagem como 

produção humana e histórica, permitindo refletir sobre si (sujeito) e acerca do mundo (o 

outro). Por isso, sei – por experiência própria que boa parte dos jovens que terminam o 

ensino médio não ingressa na universidade. Eu e quase totalidade de meus colegas ao 

final do ensino médio sequer tínhamos o ensino superior como possibilidade, como diz 

o autor citado, não conhecíamos nem tínhamos como utilizá-las. Dividimo-nos em dois 
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caminhos: mercado de trabalho, geralmente na informalidade; ou a marginalidade. Aos 

poucos que entraram na universidade, uma minoria, especialmente de origem humilde, 

vêm de escolas públicas e contam com baixa leitura crítica da realidade social e em 

cursos de baixo prestígio social; realidade que se repete em todo o território nacional. 

Bock e Liebesny (2003, p. 217) confirmam isso em pesquisa sobre sonhos de jovens em 

São Paulo. 

Os projetos de vida aparecem centrados nos indivíduos. Não se 
encontram projetos que pensem o futuro considerando a 
coletividade social. Além disso, buscam adaptação à realidade 
que está dada. 

Os jovens se sentem e são responsáveis quanto à assunção de papéis na 

família, trabalho, estudos etc, no entanto, quanto às mudanças sociais, não se sentem 

capazes de promovê-las, deixando para outrem, ressalvadas as honrosas exceções como 

a Casa Grande. Reforçam, ingenuamente, a ideologia liberal que determina o “cada um 

por si”. 

O corolário disso é a autoculpabilização pelo eventual fracasso, 
como se a vontade e o esforço do próprio sujeito – e só dele – 
não tivesse sido suficiente para alcançar o objetivo de vencer na 
vida. (Id. ibid, p. 218). 

O que me ajudou a superar essa sensação de culpa, já que havia optado por 

uma profissão socialmente desvalorizada como é o magistério, foi a participação 

política, tanto no estudo das teorias críticas, como na ação partidária, eleitoral e no 

movimento social, estudantil, sindical, artístico, cultural e ecológico. Daí o 

entendimento de que a referida desvalorização tem raízes profundas na ordem 

econômica, social e política. Infelizmente, esse estigma encontra respaldo na práxis 

cotidiana das instituições educacionais. Libertei-me como professor e pesquisador numa 

perspectiva crítico-dialética. Sinto-me importante por exercitar a interface da ciência 

com a consciência, iluminado por Freire (2001, p. 188): 

O cientista se faz também educador, segundo esta perspectiva. 
Ele se aprimora como cientista e simultaneamente aperfeiçoa a 
natureza comunicativo-educativa de seus movimentos de 
entender o mundo. No fundo, ele lida com sua própria 
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curiosidade. Aperfeiçoa-se, amplia sua capacidade de indagar e 
cada vez com melhor agucidade. 

Apesar de não ter experienciado uma formação integral como deveria, que 

facilitasse a conquista do que Paulo Freire chama de vocação ontológica do Ser-Mais 

nas escolas formais por onde estudei, que pudesse fazer frente ao estado de mercadoria, 

hoje, especialmente por causa da Educação Biocêntrica, faço daquela ideia de formação 

espaço de luta, tanto para mim como para os alunos com quem dialogo em espaços-

tempos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Com isso, compreendi que a evolução da ideia de formação humana 

atravessa toda a história. Desde a Idade Clássica com o Homo comunitário, passando 

pelo Homo religioso medieval, até recente, onde “o conceito de formação humana na 

modernidade vinculou-se à idéia de progresso, indicando uma evolução histórica 

sempre para melhor”. (OLINDA, 2004, p. 134). Humberto Maturana (2000, p. 81) 

garante que, apesar de se nascer com anatomia do Homo sapiens sapiens, há que se 

tornar pessoa pela convivência na comunidade humana. Isso se faz pelo acesso à 

cultura, pela sua conservação e transformação, especialmente nas instituições 

educacionais e de formação.  

É a formação das crianças durante o seu crescimento que 
determina o caminho da história humana, mas as crianças 
formam-se em sua convivência com os adultos e outras crianças 
e, na sua vez, serão adultos de uma classe ou outra, segundo 
forem os adultos e crianças com quem conviverem em sua 
infância e juventude. É por isto que a educação é um processo 
de transformação na convivência, e o humano, o ser humano, 
conservar-se-á ou se perderá no devir da história através da 
educação.

Em consonância com esse raciocínio de Maturana, o “menino” Alexandre, 

da Casa Grande, diz que, quando chegou à Fundação, “começou a  estudar desde a 

pintura rupestre ao computador”. A importância dessa convivência social e institucional 

pode ser verificada pela fala seguinte: 

A formação pessoal vem se desenvolvendo na pessoa, se concretizando, a partir das 

ferramentas de educação que a gente encontra. Na minha formação pessoal, eu posso 

citar algumas dessas: foi a música, bons filmes, contato com um produto qualificado. 

Hoje a minha formação pessoal eu posso dizer que é um pouco diferente da formação 
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pessoal de uma pessoa que, vamos dizer assim, que não teve contato com essas coisas 

que a gente vem pegando e trazendo pra dentro da gente. O que ajuda no crescimento 

da formação pessoal é procurar ser o eu, ser eu mesmo. (AÉCIO). 

Vai ficando claro nesta reflexão é que a formação humana não se reduz à 

aprendizagem de um amontoado de técnicas e procedimentos. Por envolver a 

convivência humana, refere-se mais a uma formação ética pela convivialidade. Outro 

pensador – Yves de La Talle (2009, p. 155) - corrobora o entendimento da formação 

quando adverte que o “jovem é fruto de sua infância”, por isso é preciso cuidar da 

formação de sentido para a vida, desde a infância. Ajudar o jovem a questionar seus 

projetos de vida, a respeito da realização pessoal, a felicidade.  

Todavia, como a perspectiva ética é, como diz Paul Ricoeur, a 
perspectiva de uma vida boa, para e com outrem, em
instituições justas, logo, como um projeto de vida, para merecer 
o nome de ético, deve contemplar o lugar do outro, e não há 
como responder à pergunta: “Que vida quero viver?” sem, em 
conjunto, contemplar a dimensão moral.  
Logo, para além do cuidar do mundo, da verdade e da memória 
como valores, do despertar de novos interesses, da cooperação 
e de outra estratégias educacionais possíveis que ajudem os 
jovens a “pensar na vida”, a lhe dar sentido, devemos falar de 
moral e defender o princípio segundo o qual não há cultura do 
sentido eticamente válida se não acompanhada de uma cultura 
do respeito de si.

A concepção bancária de educação levada aos extremos na Modernidade 

mantém a dicotomia educador/educando. Há o que sabe e tem a posse do discurso, no 

caso, um monólogo. Enquanto o outro, o aluno, é (en)formado para se adequar à 

racionalidade técnica utilitarista, ao mercado e ao consumo.  

Assim me referi à falta de oportunidade de vivenciar uma instituição que me 

questionasse sobre o sentido de uma vida ética. Diferentemente do que me relata o 

“menino” João Paulo sobre a escola de formação que é a Casa Grande:  

A idéia principal aqui não é formar profissionais na área de comunicação, na área de 

tecnologia, na área de informática. Se alguém se identificar e quiser tocar isso aí pra 

frente, maravilha... se não, tudo bem. A idéia é fazer um cidadão de bem que tenha a 

visão de futuro que possa ter uma proposta pro mundo.
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Já a concepção problematizadora supera essa dicotomia. Não há uma escola 

que ensina técnicas e conteúdos úteis, enquanto outra vivencia a ética. A formação 

problematizadora situa todos os conteúdos em interação, pela convivência integradora. 

Quando Freire anuncia “ninguém educa ninguém – ninguém se educa a si mesmo – os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, inaugura a concepção de 

homens e mulheres como seres inacabados, que buscam constituir a sua humanização e 

cumprir sua vocação ontológica. 

Esta busca do Ser Mais, porém, não pode realizar-se no 
isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na 
solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-se nas 
relações antagônicas entre opressores e oprimidos. (FREIRE, 
1983, p. 86). 

Resta claro que aqueles jovens mencionados no estudo há pouco, que 

sonham sonhos individuais e só, não tiveram acesso a uma educação problematizadora e 

emancipadora, como propõe Freire, nem uma experiência formadora como a que os 

“meninos” da Casa Grande vivem. Esta se propõe ser instrumento de libertação, em que 

os sujeitos exerçam o diálogo sem o “intelectualismo alienante” - comum àquele 

autoritarismo do educador bancário - sem a falsa consciência do mundo, mas tendo o 

mundo como mediatizador desses sujeitos, como ensina a professora Ercilia Braga de 

Olinda (2006, p. 43). 

A fundamentação freiriana permite pensar a formação humana 
de um modo geral e a juvenil de maneira particular, numa dupla 
perspectiva: a) na dimensão de concreticidade da vida 
(elemento imanente), ou seja, como seres que estão no mundo – 
condicionados, limitados, aprisionados e oprimidos por uma 
realidade encontrada ao nascerem; b) na dimensão de 
possibilidade de vida (elemento transcendente), quando os 
homens agem como seres que estão com o mundo, reagindo, 
criando, produzindo e se produzindo.

Desconhecendo, obviamente, toda essa perspectiva, quando meu pai dizia 

que “para o pobre, saber assinar o nome já está bom demais!”, não sabia aquele amável 

agricultor rude e sensível que reproduzia a ideologia dominante, em que 
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Há que resguardar a economia de todas as travas que possam 
criar obstáculos ao crescimento da riqueza que se derrama sobre 
todos. Mandeville, ao descrever as condições para acumular a 
riqueza, indicou a Smith alguns de seus pressupostos: o 
trabalho duro, sujo e ininterrupto a que uma parte da população, 
desprovida de qualquer bem, há que se dedicar por toda a vida. 
A ignorância é a chave para a entrega ao trabalho necessário; o 
conhecimento leva ao saber de si mesmo, o que implica a 
negação da entrega prazenteira a esta submissão. (AMORIM, 
2006, p. 171). 

Por isso, cabe questionar sobre que tipo de formação está deliberadamente 

reservada às camadas populares; que estrutura de “si-mesmo”, usando o termo de 

Bruner (2002), estará se constituindo com base nessa realidade social e cultural; que 

profissionalidade para grande parte da população em que a breve vida terrena “só fazia 

sentido na entrega irracional à profissão” (AMORIM, id. ibid, p.171); que adestramento 

para a profissão deve ser empreendido, se, como adverte a autora, não existe um saber 

absoluto, pois o conhecimento reflete a materialidade da estrutura. 

A existência traz saber e o trabalho, resultado da ação humana 
sobre a natureza, é criador de cultura. Educado dentro de um 
fatalismo, o homem aceita a submissão com passividade. Não 
obstante. Com a emergência das massas, brota a consciência 
ingênua a qual é preciso educar para que se faça crítica. 
(AMORIM, id. ibid, p. 173).

Os “meninos” da Casa Grande aprendem muito mais uma formação ética e 

estética do que a conquista de habilidades laborais. Minha avaliação é que temos – eles 

e eu, por caminhos diversos - conseguido negar o fatalismo do destino, enquanto 

ousamos redesenhar outros caminhos no trabalho coletivo que é o magistério, pois 

“educar é estar com e não sobre o outro, comprometido como militante da 

emancipação” (AMORIM, op. cit., p. 174), no caso deles, que é a gestão cultural e 

outros caminhos. Outra “escola” e outro mundo é a luta que nos torna seres 

politicamente alfabetizados, antes mesmo do domínio da palavra como código 

linguístico formal. Mesmo com o predomínio hegemônico de uma forma única de 

pensamento, a cultura não é completamente dominada. Sempre surgem atratores 

caóticos, focos de resistência, espaços de formação, lugar onde dizer a palavra 

compartilhada com os outros, rotas de fuga, vazamentos, transbordamentos etc. 
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Enfim, o que é ser professor ? O que é formação de professor ? Por que esse 

tema tem tanta importância na minha autobiografia? E qual a relação de formação com a 

biografia dos “meninos” da Casa Grande?  

A formação é uma tarefa coletiva entre sociedade e sujeito. Ambos têm que 

definir que tipo de pessoa quer formar para ajudar a desenvolver tal sociedade e ajudar a 

educar que tipo de educando. O professor é um agente político por excelência e 

pedagógico pela especificidade de sua ação profissional. Ele vivencia um fluxo que se 

estende da formação inicial, que comporta sua história de vida, mais a formação 

acadêmica para desenvolver a curiosidade científica, e segue pela formação contínua e 

continuada, expressão de um compromisso pessoal e coletivo com o estudar sempre e a 

impermanência das competências profissionais. 

No caso específico do magistério, é estreita a relação entre formação e 

valorização, pois envolve a tomada de posição sobre as concepções com que se vê o 

mundo, a si mesmo e o outro e as condições de trabalho, salário e plano de carreira. É 

no cotidiano da ação docente na escola que o professor exerce o controle relativo sobre 

seu trabalho, porque, além das condições de trabalho e salário, o profissional depara 

situações como a violência, a negligência de pais e alunos com a escolarização, 

desagregação entre os companheiros etc, que ele tem a sensação de que está vendendo 

um produto estragado. Aí, comumente, ele resvala para a síndrome da desistência, 

amplamente demonstrada no estudo da CNTE – Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação, publicado em Codo (1999). 

Por isso, não basta a formação, com seu conceito finalístico, mas a 

(trans)formação contínua e continuada numa concepção complexa onde se valorize o 

resgate da história de vida, que leva até o autoconhecimento, ao longo do percurso 

escolar (educação básica / superior / ação docente); que incentive as interinfluências: 

comunidade, cidadania, políticas públicas mais participação docente (reflexiva e 

política). O professor há que perceber qual o seu ponto de mutação: qual atrator caótico 

promove a mudança em minha vida? 

Depois que visualizei esse tipo de evento, pude intercambiar saberes como a 

atitude dialógica, promovendo a transformação do processo ensino-aprendizagem para 

um “espaço”, não de transferência de conhecimentos, mas de compartilhamento de 

experiências, sabendo que, ao escutar, se aprende a falar, numa relação de amorosidade 

e autoridade. A noção de impermanência propiciou a compreensão de que mudar é 
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difícil, mas possível, de que sou dotado de ignorância e inacabamento, entretanto sujeito 

de reciprocidade com o mundo. 

A formação de professores tem que transcender a visão de mundo centrada 

na racionalidade instrumental. Ir além das oficinas tarefeiras de final de semana. 

Desvelar o mascaramento individual da vocação, que reforça a desqualificação social e 

assumir o reconhecimento, pela luta por condições dignas de trabalho, salário decente, 

ressaltando a dimensão coletiva do potencial de transformação de que somos capazes. 

Não é exagero afirmar que os programas de formação de 
professores são concebidos para criar intelectuais que operam a 
serviço de interesses do Estado, e cuja função social é 
primordialmente manter e legitimar o status quo. (GIROUX e 
McLAREN, 1999, p. 128).

Segundo os autores, a educação do professor não radicaliza sobre sua 

condição porque não reflete sobre si mesmo, sua profissão nem sobre a sociedade. 

Assim, fica muito difícil se perceder uma contra-hegemonia, mesmo sabendo que esta 

“não apenas reforça a lógica da crítica, mas também trata da criação de novas relações 

sociais e novos espaços públicos que corporifiquem formas alternativas de experiência e 

luta”. (Obra citada, p. 132-133). A valorização da subjetividade advinda da experiência 

vivida nas práticas sociais corroboram a formação integral do professor. Giroux e 

McLaren sugerem que os educadores devem continuar a buscar a radicalidade de uma 

linguagem crítica com o “propósito de criar um currículo emancipatório para a 

formação do professor”. (Obra citada, p. 138); formação que deva refletir sobre a 

provisoriedade das coisas do mundo. Assim como o universo e seus sistemas são 

provisórios, as relações humanas e sociais, como diz o budismo, desenrolam-se numa 

trama de impermanência. Essa condição garante que tudo possa mudar, se transformar, 

para continuar sendo a mesma coisa.  

A formação profissional é um processo complexo de desenvolvimento 

enraizado entre a história individual e a história social. Precisa de uma hermenêutica 

social e subversiva desconstrucionista, que dialeticamente possa entender as relações da 

sociedade capitalista com esteio na reflexão, interpretação e compreensão do mundo 

vivido.

Com base nessa visão, posso categorizar os conteúdos do meu próprio 

discurso: tenho como crítico, complexo, que intercala frustração e realização; contudo, 
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essencialmente transformador porque esperançoso. No aspecto do esperançar é que este 

tema ressalta em importância e abarca a narrativa dos “meninos” da Casa Grande que, 

embora não se formem professores, em sentido largo, são educadores de suas trajetórias 

e influenciadores dos mais novos que todos os dias estão chegando à Fundação. 

A síntese conclusiva deste capítulo repousa no reconhecimento de que a 

reflexão do objeto começa a exigir das teorias possíveis respostas para questões, como: 

que sociedade; quem é o pesquisador; qual a sua biografia; quem é o sujeito da pesquisa 

e como eles podem participar e colaborar com o trabalho; o que é sonho, o que é 

produção de sonhos; o que é experiência formadora; como selecionar a adequação 

metodológica, caminhos e técnicas. Aumenta a dificuldade desafiante de pesquisa, pois 

o objeto está impregnado em mim, e dizem: “é preciso distanciar-se”. O desafio é 

distanciar-me e, paradoxalmente, manter-me conscientemente implicado. Trilhar nessas 

tênues fronteiras existenciais e teórico-metodológicas, reconheço, somente me é 

possível com o apoio do conhecimento cognitivo e carnal da Educação Biocêntrica, 

aliado à formação em Biodança, que me impregnaram de um senso profundo de 

humanidade e afetividade. 

Os des-fechos (aberturas) a que chego, neste momento, remetem a processo, 

movimento, fluxo, além de bifurcações que mais interrogam do que respondem sobre a 

condição de sujeitos, independentemente de suas escolhas profissionais e pessoais. A 

linguagem em primeira pessoa do singular da autonarrativa é a assunção do lugar de 

identidade de onde falo. Não há impessoalidade neste discurso, não há transferência de 

responsabilidades, há coparticipação e interinfluências de mim com as pessoas com 

quem convivi e convivo e a sociedade, especialmente os “meninos” da Casa Grande, 

que muito me ensinaram com suas narrativas biográficas, por isso suas vozes estão 

ecoando por todo o texto. A minha história desemboca no professor-pesquisador que 

tenho sido. 

O objeto de uma autonarrativa não é o seu encaixe em alguma 
realidade oculta, mas a obtenção de coerência, vivacidade e 
adequação externa e interna. [...] Os outros também são 
interpretados narrativamente, de modo que nossa narrativa 
sobre nós mesmos contada para um outro é, com efeito, 
duplamente narrativa. (BRUNER, 2002, p. 98). 

A narrativa dessa provisoriedade reflete a noção de impermanência, nunca 

pronto e acabado, eterno aprendiz, portanto, prenhe de possibilidades de encontros com 
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a minha própria história e com a história dos outros. Há uma luta a continuar: tornar-se 

esse eterno aprendiz e tratar o magistério como profissão de prestígio com capacidade 

de escuta do interlocutor, em que ambos se encontram pelo reconhecimento social. Essa 

tarefa, porém, não é só minha, e sim de meus companheiros e companheiras, também. A 

formação de professores, como discutido há pouco, tem grande papel nisso: no reforço 

do estigma ou na reversão dele. Em tudo, vejo enormes possibilidades de as coisas 

serem diferentes. Essa visão positiva decorre da compreensão de haver superado a 

dicotomia entre subjetividade e materialidade do mundo. A conquista de uma 

consciência em que há uma reconstrução interna da realidade do mundo. 

Recorro à Psicologia dialética para dizer que adoto a consciência como 

atividade práxica. Refletir, narrar, escrever, gerar consciência é mais do que dispêndio 

de energia, envolve aspectos simbólicos como signo e emoções. Por isso, escrever é 

duro como quebrar rochas, como diz Clarice Lispector. Escrever sobre a própria 

experiência é um desafio ainda maior, e escrever sobre a própria experiência para 

publicar é como abrir um baú – uma caixa de Pandora – donde não se tem o controle do 

que realmente sairá, muito menos como os outros irão ler. 

Foucault (2000, p. 71), no livro Doença Mental e Psicologia, diz: “a doença 

só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como 

tal”. Analogamente, ouso dizer que um texto como este só tem valor dentro de uma 

comunidade que se reconhece viva, portanto, tem uma história de vida, está 

inconformada com o presente e sonha um sonho atemporal. Quem dera, como diria Raul 

Seixas, seja sonho que se sonha juntos, pois realidade.

Por isso, a opção pela narrativa (auto)biográfica é a maneira de abolir a 

distância entre vida, experiência e teoria, ademais entre sujeitos de pesquisa, 

pesquisador e referencial bibliográfico. Todos os propósitos estão implicados quando se 

inscrevem reflexões biograficamente. Como um caminhante que carrega em sua 

bagagem: o roteiro e um bumerangue – o passado e o futuro agora; o recobro dos 

devaneios da infância e o sonho do cuidado materializado em outras formas de 

educação e desenvolvimento humano. Importante é manter esse tema gerador do 

cuidado como um ethos pessoal e forma concreta de interferência na realidade. 

Espero que minha história e a dos “meninos” estabeleçam relações com 

algumas experiências suas, leitor. Que se confirme a rigorosidade e adequação do vivido 

do método relacionado de acordo com os novos padrões de se produzir ciência, que se 

faz carne e está implicada de emoções e sentimentos. E que as palavras de que me 
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lembro sempre do revolucionário Apolônio de Carvalho, sirvam-nos de lição: “Para 

viver é preciso merecer viver. A vida é uma coisa extraordinária. É preciso valorizá-la, e 

para isso é preciso ter um ideal nesta vida pra torná-la melhor e tornar a sociedade 

melhor”.  

No aqui-agora, sonhando com o arquétipo do visionário, me volto para a 

natureza, para o cultivo da terra e de mim, onde possa morar e trabalhar e ajudar no 

desenvolvimento humano de pessoas dispostas e usufruir desse espaço. Escrever e 

publicar livros. Amar uma mulher e o filho Tainã, além de parentes e amigos. Enfim, 

“andar devagar porque já tive pressa”. Esse é um exemplo vivo da artesania de que falo. 

Essa oportunidade me dá clareza sobre a evolução e o crescimento como pessoa que 

experimentei, mesmo sem ter tido acesso a uma Casa Grande, como diz Alexandre:  

E o que eu noto, o que eu pude perceber foi que, hoje, se eu não tivesse aqui na CG, eu 

poderia hoje estar na roça, sem um pensamento, sem acreditar no tanto de coisa que 

hoje eu estou tendo a oportunidade de ver e conhecer.  

As nossas (auto)biografias, minha e dos “meninos”, são narrativas 

emocionadas sobre sujeitos que nasceram em um estado de risco e estão aprendendo a 

constituir-se como resilientes e sonhadores de um futuro melhor. 
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4 – DOS SONHOS AOS PROJETOS EXISTENCIAIS: LIBERDADE E 

ESPERANÇA COMO MEDIADORES 

Os homens, assim como o mundo, carregam dentro de si a 
quantidade suficiente de futuro bom; nenhum plano é 

propriamente bom se não contiver essa fé basilar. 
Ernst Bloch 

Para um mundo em desespero, faz-se necessário cultivar sonhos. Antes da 

Modernidade, o destino era uma consequência natural, uma segurança, um 

prolongamento no tempo com esparsas mudanças. Não assumo, com esta afirmação, a 

noção de que fosse uma época melhor do que o presente. Apenas faço uma constatação, 

pois pretendo mover com os conceitos relacionados com o destino, sina, utopia, 

capacidade de sonhar, esperança. Seguindo, a Modernidade desestabilizou essa 

pseudocerteza e o que se costuma chamar de “pós-Modernidade”, para muitos, a 

extinguiu. Como os seres humanos são mais conservadores do que imaginamos, além de 

nos basearmos na história social para definir nossa práxis, ainda nos valemos de 

ferramentas antigas para lidar com problemas novos e inusitados de que sequer temos 

condições de equacionar competentemente, resultando daí um descompasso dos 

desafios que a realidade impõe cotidianamente em relação às capacidades de avaliação e 

resolução desses entraves. 

Outro dificultador basilar é a percepção esquizofrênica da dualidade entre 

todas as coisas. Com origem na cultura, que, inegavelmente, tem uma importância 

fenomenal, os humanos passamos a nos perceber separados: natureza e cultura, céu e 

inferno, profano e sagrado, ciência e senso comum, homem e mulher, observador e 

objeto. Não é que essas dimensões não existam em sua singularidade. O problema é 

acreditar que elas existem independentes ou de modo não intercambiável; 

diferentemente do que dizem todas as ancestrais tradições xamânicas, orientais, 

africanas, por exemplo, de que tudo está em permanente troca de energia e informação. 

O que está dentro está fora, também. Assim como é em cima, é embaixo. Até a relutante 

ciência, outrora reconhecera que existem padrões organizacionais ou fluxos de energia 

semelhantes nas pequeníssimas e grandiosas coisas do universo. 

Portanto, para fazer reflexões que contribuam para a elaboração de uma 

teoria dos sonhos, mesmo que ao meu modo de perceber essa temática, tenho que 

revelar a dificuldade de problematização e elaboração teórica, além da escassez de 
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literatura, ressalva se fazendo a alguma semelhança com discursos na área das 

organizações, empresas e recursos humanos, que identificam sonhos com objetivos, 

metas, planejamento etc.  

Mesmo assim, parto de uma compreensão de que sonho é atividade e fluxo. 

Sonhar é uma práxis ontológica e epistemológica dos seres humanos, compatível com 

sua vocação para “ser mais”; algo como uma necessidade primordial de lançar-se para o 

além do estado atual, ao mesmo tempo em que é uma atividade consciente, que envolve 

uma férrea vontade aliada à ação adequada para a consecução do desejado. Por isso, é 

possível a ocorrência de interdições nesse fluxo, que não é natural, mas 

sociopsicológico, necessitando de permanente atividade práxica. Para ajudar a entender 

isso, tenho como referenciais teóricos a obra de Ernst Bloch, Princípio Esperança, em 

três volumes, e seus estudiosos; a pedagogia de Paulo Freire, especialmente as obras: 

Pedagogia da esperança, Pedagogia dos sonhos possíveis, Medo e Ousadia; as obras 

humanistas de Erich Fromm: O Medo à Liberdade, O Coração do Homem e A

Revolução da Esperança e o livro Dialética da Esperança, de Pierre Furter. Conto 

ainda com uma certa adaptação de um conjunto de obras relacionadas com recursos 

humanos, administração de empresas e, às vezes, literatura classificada como de 

crescimento pessoal, onde esta se refere a aspectos como motivação, entusiasmo, 

pensamento gerador e sua expressão, capacidade dialógica etc, criticado o potencial 

salvacionista e reducionista, muitas vezes presentes nessas obras. 

Furter, na obra mencionada, sobre o princípio esperança de Bloch, começa 

por criar uma imagem bastante instigadora; que a atitude reflexiva precisa fazer uma 

“aproximação infinita” sobre o fenômeno a ser conhecido. Usa para isso a metáfora da 

música, algo tão caro para o próprio Bloch; que o absoluto da música não se permite 

apreender totalmente, muito menos em audição única. Por isso, é preciso ouvir uma 

música várias vezes, para ir se aproximando do seu íntimo. Assim também ocorre com o 

humano e com os caminhos do conhecimento. Esse autor ainda alerta para a ilusão de 

domínio da totalidade da realidade quando diz que “o importante é o ponto de partida e 

a certeza do rumo”. (FURTER, 1974, p. 36). Nesse trabalho o ponto de partida é a 

esperança e a certeza do rumo que se espalha incertamente no tecido complexo da 

reflexão teórica. 

A esperança é uma decisão. O esperançar é uma atitude que ninguém pode 

assumir por alguém. E não é esperança atribuir essa potência transformadora e 

realizadora a outrem, a uma força divina, muito menos ao fetichismo das coisas. 
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Enfim, devemos tomar rigorosamente consciência que a 
esperança não é um otimismo superficial. A existência histórica 
da esperança e o seu atual dinamismo não devem nos fazer 
esquecer que o mundo resista. Não se deixa facilmente 
modelar. O peso e a complexidade da matéria opõem o seu 
ritmo de mudança à impetuosidade da atividade humana; a 
vitalidade da natureza brota as suas próprias formas que não 
necessitam do homem para se transformar perpetuamente; a 
inércia das estruturas e das instituições do sistema social, esta 
“natureza social” impõe a sua rigidez burocrática ao espírito 
inovador. Tudo se conjura contra a esperança como princípio de 
atividade. A esperança não é natural. É uma insurreição 
humana contra o natural. [Grifo do autor]. É um protesto 
organizado e sistemático contra o deixar-ser, contra o 
conformismo, contra a evolução normal; que conduzem ao nada 
do niilismo e que omitem a possibilidade da perfeição. 
(FURTER, id. ibid, p. 49). 

O longo alerta de Furter corrobora a atitude adotada nesta reflexão de que a 

esperança não é algo natural. Não é um sentar e aguardar que as coisas aconteçam. 

Muito pelo contrário, é uma atividade, disciplinada, contra uma realidade organizada e 

resistente a mudanças. Chama atenção ainda para a repressão que o “espírito inovador” 

tende a enfrentar sempre que se inquieta e propõe formas novas de pensar e agir nas 

realidades; mas que é preciso se insurgir contra toda forma de conformismo. Os sonhos 

sem essa compreensão sistemática não passam de devaneios sem potencial 

transformador nem sentido.  

O sentido reside justamente no que Bloch chama de “consciência 

antecipadora” como sendo o cerne da atitude utópica. Para um cotidiano desorientado, 

há que se contrapor a utopia e a atividade chamada por Furter de “desalienação”. Com 

supedâneo nesse conceito, o autor ensina a lidar com a temporalidade, pois, segundo 

ele, seria uma alienação ficar na prisão do passado ou devanear no futuro sem rumo. É 

fundamental, entretanto, não negligenciar o passado, mas distanciar-se dele e promover 

um movimento dialético de libertação pessoal e social pela apreensão da história.  

Tomando assim, simultaneamente (por isso essa tomada de 
consciência é difícil), consciência do possível (prometido pelo 
futuro), das possibilidades concretas (existindo no presente) e 
do movimento já começado e esboçado no passado, o homem 
passa a ser sujeito do seu destino. Só então pode-se considerar, 
e os outros o podem considerar, num processo desalienante que 
visa a sua completa e total libertação. (FURTER, id.ibid, p. 58). 
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Portanto, a desalienação exige coragem para fazer esse transito temporal na 

existência, uma “reconquista de si mesmo” (FURTER) e testemunho em favor da 

evolução e expansão da vida em todas as suas dimensões. Uma atitude libertadora, sem 

imposição de um determinado tipo de libertação. Por isso, a esperança não pode ser 

reduzida à sua caricatura do otimismo inoperante e verborrágico, do “pensamento 

positivo”, dos passos de um manual de como se viver. Para a conquista da libertação 

desalienante, faz-se necessário ir além da passividade e do comodismo, por melhores 

que sejam, e abrir os campos dos sentidos; campos espaçosos, onde confluem as 

esperanças concretas dos homens, no dizer de Furter, reportando-se a Bloch que fala de 

um “bem supremo como o totum das esperanças”, é um lugar onde se constrói. Ele não 

está lá. É uma produção de uma Nova Olinda ou São Paulo que se efetivam. Esses 

âmbitos não estão lá prontos para serem usufruídos. Furter, invocando Bloch, diz que o 

“lar”, a morada, a pátria do homem é um tempo-espaço entre o alfa e ômega, entre o 

gênesis e o apocalipse, um fluxo, “existe como lembrança da origem e como esperança 

do fim”. (p. 68).  

A desalienação radicaliza a esperança, pois esta não surge de ilusões e 

devaneios pela conquista de um incerto lugar, mas da busca de completude do que falta, 

de preencher as ausências, de dar um sentido de inteireza à existência humana. É preciso 

“fazer da utopia, isto é, de um projeto ante-visto, uma realidade. Transformar uma 

esperança num otimismo militante; aspirações em decisões políticas”. (FURTER, obra 

citada, p. 71).

Eis por que a esperança radicalizada é uma atitude política. Ademais, porque 

a utopia é o fundamento subjetivo-objetivo por onde se espalha a esperança. É saber se 

o que penso e exerço faz sentido para a vida, e se a vida que vivo faz sentido. O 

processo do princípio esperança é o dinamismo entre a consciência do estar-sendo e a 

possibilidade do que pode ser. E não se realiza uma postura política congruente sem a 

capacidade imaginativa e criativa do aprendizado com a história e os rascunhos 

cartográficos dos rumos que se quer seguir. Portanto, a política tem papel preponderante 

na existência total da pessoa e na moldura societária onde se quer viver.

Dito de outro modo, é preciso viver o processo de “esperação”.  

Justamente como indica o sufixo deste neologismo, não dicionarizado, há a 

necessidade de aliar a esperança com a ação, algo que se assemelha aos “sonhos 

acordados” referidos por Bloch. Os sonhos que se têm dormindo, estudados pelas 
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diversas abordagens psicológicas, conservam uma inatividade no indivíduo que é 

inundado por imagens descontroladas e, posteriormente, vão requerer algum tipo de 

interpretação. Os sonhos que se têm bem acordados também lidam com imagens, mas 

são frutos das experiências de vida ou da imaginação utópica de um futuro desejado. As 

narrativas autobiográficas são formas expressivas de como se lidar com o passado; 

enquanto o anúncio das expectativas, dos desejos, dos sonhos a partir do futuro são 

formas expressivas e tangíveis da esperança. São, portanto, bem reais e enraizadas na 

vivência do indivíduo que sonha. Diferentemente também de quando se dorme, os 

sonhos acordados possibilitam o planejamento, a sistematização, algum controle em sua 

produção. Por isso, compartilhar os sonhos é das melhores maneiras de se conhecer uma 

pessoa, não porque mostre o passado, o vivido, mas porque indica para onde o indivíduo 

pretende ir.

É corrente encontrar certo preconceito em relação à temática dos sonhos, da 

utopia e da esperança. A cultura hegemônica propaga a ideia de que se trata apenas de 

devaneios próprios da revolta ou euforia juvenis. Advoga-se também a noção de que a 

imaginação pode ser uma fuga da realidade. Entendo, porém, que essa temática situa 

justamente em problematização o presente. E este é a síntese da história e acolhe as 

expectativas de futuro. Por isso é tão importante. A capacidade de sonhar e visualizar 

utopias, além do questionamento do estabelecido pessoal e socialmente, retira o 

indivíduo da acomodação e do fatalismo. Sobre utopia como “castelos no ar”, Ernst 

Bloch (2006, p. 24) anota: 

O que fez com que o conceito de utopia, como já foi observado, 
fosse exageradamente reduzido (ou seja, restringido a romances 
que falam de um Estado ideal) e adquirisse justamente aquela 
modalidade abstrata (pelo caráter preponderantemente abstrato 
desses romances) que só foi superada quando o socialismo 
elevou essas utopias ao nível de uma ciência. Aí ao menos 
surgiu, com todos os senões, a palavra utopia, formulada por 
Tómas Morus, ainda que o conceito de utopia, muito mais 
abrangente em termos filosóficos, não tivesse ainda ocorrido. 

O desejo utópico de um futuro melhor não é almejar o “infinito”, mas o 

possível, e também o que disseram ser “impossível”, o que ainda não é, mas que pode 

ser, como diz Bloch: “o conteúdo não possuído do encontrar-se e do estar-aí [Dasein] 

finalmente mediado, para o preenchimento de um certo vazio existencial que o 

questionamento do presente faz aflorar”, e arrasta consigo o mal-estar com o estado de 
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coisas e produz o incômodo que somente o conhecimento crítico pode possibilitar ao 

indivíduo experimentar e que o move em busca de mais conhecer. O reducionismo da 

utopia à condição de devaneio é uma forma sutil de escamotear e desqualificar o seu 

potencial transformador. 

Pelo exposto, há uma atualidade nessa temática, pois no rastro da 

Modernidade houve uma coisificação do indivíduo, desdobrando-se numa exploração 

inédita, que é tanto carnal quanto virtual no que se chamou de sociedade pós-industrial. 

Além desse deslocamento do sujeito, outro aspecto importante a destacar da cultura de 

consumo é a reflexão sobre a esperança, tratada atualmente como algo anacrônico e fora 

de moda.  

Contrariamente, os seres humanos conservamos uma necessidade ontológica 

da utopia para superar o possível e enorme vazio existencial. Utopia aqui não tem a 

conotação de algo que, talvez, possa dar certo, ou o não-lugar dos que escapam à 

realidade e se refugiam na sua inoperância. Segundo Freire (2001, p. 85), utopia, 

sonhos, a busca por um novo amanhã, são necessidades fundamentais para homens e 

mulheres, pois que são “seres programados para aprender e que necessitam do amanhã 

como o peixe da água, mulheres e homens se tornam seres ‘roubados’ se lhes nega a 

condição de partícipes da produção do amanhã”.  

Como Freire mesmo diz, “não há amanhã sem projeto”. (Id. ibid, p. 85). Não 

se faz utopia ou se cultiva a esperança sem trabalho árduo, sem a coragem de 

enfrentamento da realidade e abertura para geração de possibilidades. Por isso, o sonho 

é uma atividade na acepção que concebe esse termo a Psicologia sócio-histórica e 

cultural de Vygotsky, Luria e Leontiev, em que o importante é a experiência 

construtivista, mais socio-construtivista. Inicialmente, o sonho como atividade 

confronta a percepção de sujeito com a visão liberal de homem. O sujeito, que mantém 

uma relação dialética consigo, com os outros e com o mundo, é um ser inacabado, em 

produção, contraditório, portanto em formação, em transformação, em transmutação. Ao 

contrário, o homem liberal é um ser separado da natureza e da sociedade, que, por isso, 

precisa desenvolver comportamentos adaptativos às várias determinações com que se 

confronta. Certamente que a compreensão de eventos como sonhos tem enorme 

divergência com amparo nessas concepções. Os sonhos vão diferir para seres entendidos 

como sendo multideterminados e intersubjetivos, daqueles entendidos como 

determinados previamente por uma moral ou prescrição apriorística.    
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Para problematizar a temática dos sonhos, começo pelas perguntas: num 

mundo em desespero, há lugar para sonhar? Desespero e esperança são aspectos 

contraditórios, excludentes ou complementares? Após a estapafúrdia decretação do fim 

da História, das utopias, da esperança, é possível ainda interrogar sobre a capacidade de 

sonhar de homens, mulheres e, em especial, nas juventudes? 

Arrisco-me a responder que sim. Ainda há espaço para refletir e acalentar 

sonhos porque estes são a perversão do destino. É a possibilidade de mudar o que antes, 

pela ignorância e alienação, parecia decreto inviolável. Os sonhos negam a sina que se 

conserva quase inalterada ao longo de gerações se nada for feito para reverter essa 

trajetória em favor de o indivíduo cumprir sua missão ontológica de Ser-mais. Enquanto 

houver a ideia de destino como uma prefixação dos acontecimentos, há espaço para o 

seu contraditório complementar, ou seja, a possibilidade de perturbação dessa ordem 

determinística. Como diz o “menino” Miguel, referindo-se ao destino como um arrastar 

de determinações ao longo das gerações: 

Se não fosse a casa grande eu não tava fazendo um curso superior, porque eu acho que 

eu tinha levado a minha vida como alguns outros amigos de infância levaram, ajudar o 

pai na lavoura, ajudar o pai no comércio, caçar um empreguinho por ali pela cidade, 

mesmo.

Arrisco-me, ainda, a conceituar sonhos como uma atividade existencial, 

ontológica e epistemológica, que serve para dar sentido ao existir, não apenas para 

viver. Por isso, o sonhar possibilita o indivíduo transcender o determinismo da realidade 

herdada como algo estático. Essa atividade, não descartando o passado como algo gasto, 

mas prenhe de conhecimentos, enraíza-se no presente como uma ponte para o futuro, 

que, mesmo incerto, pode se desdobrar da práxis do aqui-agora. Sonhar não se confunde 

com as competências e habilidades cognitivas ou técnicas, mas assemelha-se mais a 

uma atitude que o indivíduo cultiva em sua existência e cotidianamente. Exemplos disso 

podem ser observados nas histórias de vida e obra de dois grandes pensadores 

perseguidos pelo regime nazista: Victor Frankl e Bruno Bettelheim. Ambos, para 

sobreviver aos campos de concentração, colocaram como sonho, em primeiro lugar, 

continuar a viver apesar daquela situação, em seguida, narrar suas histórias para que as 

pessoas pudessem aprender com seus conteúdos existenciais. O primeiro desenvolveu 

uma extensa obra sobre uma psicologia que busca sentido para a vida, a Logoterapia, 
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contudo, esse sentido da vida não pode ser encarado como um conteúdo genérico a ser 

encontrado.

O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria 
procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria 
vocação ou missão específica na vida; cada um precisa executar 
uma tarefa concreta, que está a exigir realização. Nisto a pessoa 
não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. 
Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua 
oportunidade específica de levá-la a cabo. (FRANKL, 2005, p. 
98).

Então, segundo o autor, a pergunta que cada um deve fazer não deve ser 

voltada para fora, mas para si mesmo, sobre sua vida mesma, na concretude do seu 

próprio existir. Tanto o sonho como a esperança brotam dessa intimidade e não da 

exterioridade, como é comum se confundir e levar a vida inteira a buscar coisas para o 

preenchimento na tentativa de dar um sentido para viver. 

O segundo, Bettelheim, após severa crítica sobre duas obras que tratam da 

sobrevivência nos campos de concentração - o filme As sete belezas, dirigido por Lina 

Wertmüller, e o livro O Sobrevivente, do professor Terrence des Pres, na obra 

Sobrevivência, diz que sobreviver não deve se restringir ao aspecto biológico, mas 

entrar nas condições materiais e subjetivas onde ocorre essa sobrevivência. E narra: 

Para sobreviver, a pessoa tinha que querer sobreviver por um 
objetivo. Uma das idéias mais simples, que os prisioneiros 
acalentavam – para a vida, porque o pensamento lhes dava a 
força para suportar – era a vingança. (...) Uma das idéias que 
sustentava muitos, mesmo nos piores momentos, era a de dar 
seu testemunho – contar ao mundo sobre a abominação, de 
modo que se pudesse impedir que acontecesse de novo. Alguns 
queriam ficar vivos por aqueles a quem amavam. Alguns eram 
sustentados por pensamentos do mundo melhor que iriam criar, 
seus olhos tendo sido abertos para o que era realmente 
importante pelas experiências infernais por que haviam 
passado. Apenas o pensamento ativo podia impedir que os 
prisioneiros se tornassem um dos mortos-vivos que viam em 
torno deles – um daqueles que estavam condenados porque 
haviam abandonado o pensamento e a esperança. 
(BETTELHEIM, 1989, p. 274).

É preciso querer sonhar, pois este é como um anúncio, que, se baseando em 

Freire, já se traduz em um processo complexo que traz em si a denúncia da realidade, 
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geralmente não conforme às exigências da pessoa, ao mesmo tempo em que serve para 

lançar parâmetros de visualização do horizonte de possibilidades que se espraiam diante 

do indivíduo. É, portanto, um processo produtivo no sentido antropológico do termo. 

Foi o que verifiquei na Casa Grande, um espaço que funciona como uma lavoura onde 

se planta e rega e colhe desejos, adubados pela esperança. 

É importante ter um lugar – que pode ser a família, uma escola, uma ONG 

ou outra instituição – onde se dá tal produção, pois é necessário como um estuário para 

onde escorrem intenções. Portanto, é preciso ir costurando a fala teórica dos autores 

com a voz emocionada dos “meninos” da Casa Grande. Seu passado de “meninos” de 

Nova Olinda é um mosaico em que se alternam conceitos de mundo moderno e pós-

moderno, a história sociocultural do Município e região do Cariri, o percurso geracional 

de suas famílias, suas biografias. Suas narrativas autobiográficas revelam o destino 

majoritário de querer ir somente até São Paulo, como forma de abandonar a dureza da 

realidade do sertão cearense, ofuscados por tanta luz. 

Meu sonho era quando eu crescesse, era quando eu interasse 18 anos, como meus 

irmãos, eu ir embora pra São Paulo. Porque lá em casa, nós... geralmente... foi 10 

filhos que mãe teve...e geralmente a nossa máquina era essa, quando crescer ir pra 

fora, trabalhar pra mandar dinheiro pra família. (AURELIANO). 

Hoje, os jovens participantes da Casa Grande não precisam ser estrangeiros 

em outros lugares. Os “meninos” celebram o presente na Casa Grande como um 

manancial de conteúdos que lhes propiciam formação ética e estética; essa experiência 

formadora, que se manifesta como campo fértil para a produção de sonhos envolve a 

responsabilização com o cotidiano da Fundação e com a iminente possibilidade de sair 

da Casa. A ênfase repousa no contexto complexo em que se desenvolve tal experiência 

com elementos como: Nova Olinda, a própria Fundação Casa Grande, a condição 

juvenil, o nomeado terceiro setor, a educação não escolar e no saber que os “meninos” 

sabem de sua experiência e na crença que o sujeito sabe e que tem capacidade de 

produzir o próprio conhecimento e reverter o destino herdado.  

No desenho do futuro que daí sobressai, os “meninos” nomeiam aspectos 

como: viver em Nova Olinda; ser um cidadão de bem; ser-mais a partir da sua ação 

cidadã; seus projetos existenciais envolvem fortes laços afetivos como morar com 
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família e conviver com amigos; e trabalhar com criação, arte, produção, vida tranqüila. 

Vejam o que fiz Alexandre a esse respeito: 

Eu quero por meu filho aqui dentro, a filha, eu quero que eles cresçam junto com isso 

aqui. O projeto hoje ele está na adolescência. Quero trabalhar, quero construir minha 

casa, quero ter minha família, quero acompanhar isso aqui, eu quero ver meus amigos 

se dando bem, saúde, tranquilidade... eu não quero... eu vejo pessoas que têm muito 

dinheiro... eu quero chegar em casa, ver a família bem, não dever a ninguém, essa 

coisa do cidadão de bem, mesmo. Ser um formador de opinião. 

Todo esse processo construtivo revela o aspecto afetivo do sonho – aquilo 

que afeta de modo desejante – e constitui energia motivadora para a superação de 

situações difíceis que possam deparar. A experiência formadora em que se sonha e, se 

possível, a reflexão e consciência desse processo é uma alfabetização do futuro, um 

currículo voltado para a potencialização de si mesmo e melhor inserção na sociedade. 

Reconhecer a própria história como importante lastro na podução dos 

próprios sonhos. Reconhecer aqui quer dizer relembrar, refletir, emocionar, narrar, 

enfim, ad-mirar. Por isso a opção das narrativas autobiográficas como caminho para 

acessar os conteúdos presentes na história dos “meninos” da Casa Grande. Perceber que 

participam de um processo formativo que se inicia com uma espécie de alfabetização 

social, cuja lição se principia pela narrativa de vida, que, embora pessoal, os conteúdos 

que se manifestam se precipitam e transbordam os aspectos sociais do mundo onde 

vivem, onde ousam perverter o próprio destino. 

Eu me sentia aqui em Nova Olinda muito sem espaço, sabe… eu acho que essa vontade 

que eu tinha de ser freira, de viajar, era isso que eu me sentia muito sem espaço aqui. 

Era como se eu fosse explodir de tanta coisa que eu tinha vontade de fazer, mas não 

tinha espaço pra aquilo, porque o que são as meninas aqui... elas nascem e crescem 

com a função de quê,  de virar uma dona de casa?. (SAMARA). 

As lições seguem confirmando que os sonhos são gestados e alimentados 

(processo de produção) na flutuação de elementos constituintes, por isso é impossível – 

tampouco desejável – desvincular-se desses conteúdos, como: família e a história 

familiar; a escola, embora ocupe pouco espaço na relação com outras instituições 
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sociais, é importante agência socializadora, até para que os jovens mais atentos 

percebam como não fazer educação e busquem outros espaços de formação; a 

comunidade, por sua complexidade, exerce profunda influência nas concepções que os 

jovens passam a desenvolver em relação ao futuro; por fim, a ONG (ou caso haja 

alguma outra instituição do terceiro setor), desempenha papel fundamental porque 

ocupa um tempo-espaço semiformal, diferentemente da carga emotiva da família e da 

rigidez e formalidade da escola, bem como dos grupos aleatórios presente na 

comunidade. A Ong transita num meio-termo e se equilibra entre autoridade, 

acolhimento e desenvolvimento de projetos e atividades cotidianas com autonomia dos 

jovens participantes.

Eu acho que uma das coisas que fez e que faz a Casa Grande entrar dentro, adentrar 

mesmo na pessoa, no pensamento, do gostar, do querer estar aqui, é uma coisa que eu 

acho que a Casa Grande sempre, desde o seu início, foi trabalhar uma coisa em 

questão do sentimento, tocar a pessoa. Tocar, mexer com os sentimentos da pessoa. 

Uma das preocupações nossas é tocar os outros, também. (AÉCIO). 

O acesso a uma instituição, que tem como finalidade o desenvolvimento do 

potencial criativo e o protagonismo dos meninos e meninas que ali acorrem, é 

preponderante para a superação da inércia existencial. O sujeito que sonha realiza uma 

alquimia entre os elementos de que dispõe. E muitas vezes não são grande coisa: a 

experiência, a gratidão, o desejo. No caso de Nova Olinda, está muito presente uma 

certa reverência em relação à Casa como algo “sagrado”, sem necessariamente a 

concepção de religioso. Esse sujeito que sonha compõe com os outros elementos da 

complexa realidade uma totalidade formativa, que não se reduz à soma das partes, por 

isso, desenvolvem a capacidade compreensiva, não apenas explicativa da sua própria 

realidade, mas de perceber a constituição dessa realidade.  

Os “meninos” da Casa Grande alteram a percepção para si e para o mundo e 

se valem de dois infalíveis caminhos: a ética e a estética. O cultivo da ética como um 

bem pode ser apreciado no depoimento de Samara: 

Todos os valores que eu aprendi aqui, eu busco usar no meu dia a dia, eu busco usar 

dentro do meu trabalho, por exemplo. Valores dos mais pequenos que tem, de por 

exemplo, não jogar lixo no chão, da gente tomar conta do espaço da gente, porque 
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quando eu cuido quando sou eu que limpo eu não sujo, e esse valor eu venho buscando 

mostrar. 

Já Samuel, falando de estética e ética, diz: 

Se você for dar uma volta aqui na cidade você vai ver que tem um milhão de jovens que 

não está nem aí pra nada. Aí é onde tem a direção, uma pessoa que possa estar 

conduzindo isso, e mostrando, e orientando, facilita um tanto essa questão da estética. 

E, falando da ética, eu acho que isso se dá por conta da criação da gente, que foi todo 

mundo criado, mesmo, aqui dentro da Casa como se fosse a casa do pai e da mãe, e 

todo mundo irmão, uma família.

Os “meninos” indicam aspectos éticos fundamentais do cuidado, da 

compreensão do viver comunitário como a família, da falta de “direção” no sentido de 

ausências da família formadora e de políticas públicas. Esses sujeitos de uma ética 

material cotidiana, das pequenas coisas, em sua simplicidade, discursam 

semelhantemente ao grande pensador latino-americano Enrique Dussel (2007, p. 527), 

que, em outra linguagem diz a mesma coisa sobre o indivíduo ético vivo:

Todo ato cognitivo (ego cogito), todo “lugar” do enunciado, todo 
sistema, o “mundo” de todo Dasein, toda intersubjetividade 
consensual discursiva, todo pré-, sub- ou inconsciente, toda 
subjetividade anterior ao “mundo” pressupõe sempre, já a priori,
um sujeito humano concreto vivo como último critério de 
subjetividade – de referência a um ator em última instância como 
modo de realidade.

Essa ética do dia a dia, do não jogar o papel no chão, por exemplo, é a 

grande ética, por ser concreta, feita por pessoas concretas, como diz o autor um “modo 

de realidade”. E essa concretude é anterior mesmo ao aspecto do vir-a-ser, aos sonhos e 

atividades cognitivas. Por isso, os indivíduos que sonham são antes de tudo seres em 

suas realidades concretas. E assim também experimentam a estética, como espaço para 

jovens que se diferem dos que não estão “nem aí”, como diz Samuel.  

Na Casa Grande, os jovens experimentam a relação ética e estética. O bem 

especial do cuidado consigo, com os outros, inclusive os que ainda vão chegar, com os 

vários ambientes da Casa. Têm acesso a uma estética de qualidade, música, cinema, 

literatura, teatro etc, bens raros nesses tempos de banalização da cultura de massa. Essas 

são dimensões fundamentais na formação do indivíduo, tanto na âmbito da estima 
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pessoal quanto como sujeito de inserção social coerente. Longe da subjetividade 

idealista, a relação ética e estética é uma atividade construtivista pela experiência da 

bondade e da beleza. Essa ação intencional e também dialógica é capaz de gerar 

significados na concretude do dia a dia, podendo tornar a vida do indivíduo um fluxo 

criador e, como dizia Quintás, despertá-lo para a capacidade de admirar-se com a 

existência. 

Esse senso de admiração pode voltar-se para si mesmo, bem como pode 

estender-se para o mundo onde vive. Os sonhos nutrem-se, também, dessa capacidade 

de ver beleza nos diversos âmbitos, assim como enxergar a tristeza onde ela habita.

Os sonhos são individuais e coletivos, são as duas dimensões, 

simultaneamente. Os sonhos dizem o que fomos ou recordamos. Dizem o que estamos 

sendo. E dizem ainda o que desejamos ser. O sonhador não tem idade, seus sonhos, sim. 

Por isso, quando interrogo sobre como sonham os “meninos”, dou uma dobra no tempo, 

quer para a história ou para a definição de horizontes futuros. 

Os jovens, em sua maioria, sonham muito agarrados ao imediatamente 

executável, sem previsão. Por exemplo: sonham com carro, casa ou outros objetos. Para 

quê? Para chegar ao estado de realização da coisa, ou seja, ter para ser, numa crença do 

aspecto puramente imanente de autoprodução. Desconhecem, por não ter tido 

oportunidade formativa de que deve haver uma inversão dos valores, pois o desejável é 

que o sujeito seja e depois adquira coisas, se necessárias, para o seu conforto e alguma 

realização material.

É oportuno relacionar sonhos e economia. A esperança e a capacidade de 

produção de sonhos não sucedem num mundo metafísico, alheio ou isento das 

determinações sociais, culturais nem muito menos das econômicas. Novamente Furter 

(1974, p. 85) chama a atenção para essa indissociável vinculação. 

A capacidade de sonhar, de aspirar e de esperar , ainda que 
sendo antropologicamente própria a qualquer homem, pode ser 
totalmente aniquilada ou destruída quando as condições 
econômicas (subalimentação, por exemplo), sociais (alojamento 
insuficiente, desemprego), culturais (analfabetismo) reduzem o 
horizonte da realidade que o homem pode abranger. 

As condições ora bem descritas pelo autor ainda podem ser acrescidas das 

dimensões axiológicas em que vive o indivíduo sonhador. Se seus desejos pessimistas 

esbarram no consumo de determinados bens; ou se seus anseios são altruístas ao ponto 
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de tornarem-se motor de uma esperança que vai além do seu próprio ego, estou 

propondo uma crítica aos sonhos meramente individualistas, que se movem apertados 

pela “liberdade” de consumo, como é tão bem apropriado pelo capitalismo, aqui 

expresso tanto em sua dimensão especificamente economicista como seu enraizamento 

cultural.   

O gênio do capitalismo – porque afinal é disto que se trata aqui 
– é deixar uma pequena margem de liberdade individual em que 
os indivíduos tentarão individualmente encontrar uma solução 
para os seus problemas. (FURTER, obra citada, p. 89). 

Os sonhos individualistas operam nessa pequena margem “autorizada” pelo 

capitalismo. É nessa brecha que lutam a liberdade de ser mais e a repressão ao 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. É também nessa estreita margem 

“autorizada” pelo status quo que as pessoas criativas e com oportunidades expressivas 

encontram espaço suficiente para fazer prosperar a utopia, a esperança, o sonho. Aqui 

retorno ao papel da imaginação. Como o próprio termo já diz, é o processo de colocar as 

imagens em ação. Se os sonhos acordados lidam com imagens, a criatividade é uma das 

formas de explorar e alargar as possibilidades das formas vagamente esboçadas nos 

primeiros devaneios de realização. Ocorre que a repressão aos atos criativos é tanta que, 

na maioria das vezes, apenas se copia o que é amplamente propagado como desejável. 

Essa realidade majoritária não se confirma no caso da Casa Grande, pois os 

“meninos” realizam a alfabetização ético-estética como um ato criador (FREIRE, 2001, 

p. 183). A experiência formadora que se realiza nessa Fundação pode ser definida como 

uma síntese espaciotemporal que se efetiva na caracterização da organização como um 

ateliê de sonhos e que promove o valor da utopia como ponto de mutação para a 

realidade dos jovens que dela participam. Sobra-lhes espaço para a imaginação, a arte, a 

estética, diferentemente da cultura de massa envolvente. Como chama a atenção Ira 

Shor, em conversa com Paulo Freire: 

A cultura de massa predominante define o modo como as 
pessoas pensam sobre o passado, o presente e o futuro. A 
imaginação das pessoas é fiscalizada, como uma forma de 
controle de seu exercício do poder político. A ordem atual da 
sociedade pode ampliar sua hierarquia para o futuro na medida 
em que domine o processo político, inclusive a imaginação 
política. Parte do projeto de transformação social implica 
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antecipar uma sociedade diferente da que temos agora. Para 
evitar isso, a cultura de massa envolve a consciência com mitos 
e imagens que bloqueiam a capacidade de imaginar alternativas, 
de antecipar uma história diferente da que vivemos agora. 
Esperar que o presente continue para sempre é uma espécie de 
desespero da massa que é útil à elite que agora está no poder. 
(FREIRE, 1987, p. 218). 

Os que pervertem seus destinos desafiam o medo, e ampliam essa onda para 

além; nadam contra a maré do desleixo consigo mesmo, com os outros e com a própria 

vida no Planeta. E interrogam, com liberdade, numa espécie de projeto: onde eu quero 

viver os meus melhores dias? Apoiam-se, na maioria das vezes sem saber, em 

pensadores como Freire, que enfaticamente afirma ser o esperar não uma atitude 

passiva, mas um verbo, indica ação, esperançar, em que o ser mais passa pela educação, 

pois “educar é substantivamente formar” (1998); semelhante à filosofia de Ernst Bloch, 

para quem a “esperança é lugar habitado e inexplorado”. Erich Fromm discorre sobre o 

desprendimento do indivíduo do indiferenciado em, efetivamente, seu processo de 

individuação, recorre à metáfora do ato de comer da árvore do paraíso com seus frutos 

proibidos: “O ato de desobediência como um ato de liberdade marca o nascimento da 

razão”. (1974, p. 37). E continua dizendo que esse ato corajoso lhe aparece, em primeiro 

momento, como uma maldição, depois como possibilidade de realizar-se. Assim, ocorre 

ao sonhador desprender-se da indiferença e da alienação de si. Reflete ainda Boaventura 

de Sousa Santos (2003), que anuncia para as situações de perplexidades e desafios a luta 

pela emancipação, especialmente pelos excluídos, pelos do sul, pelos outros dos 

mundos não dominantes. No mesmo estado de alerta, Bauman (2007) denuncia o 

espraiar de uma “sociedade líquida” que tem como círculo vicioso o medo e a proteção 

como esconderijo numa falsa ilusão de segurança; sonhar como forma de recolocar a 

vida em sua centralidade, algo como um princípio biocêntrico, em que Ruth Cavalcante 

(2007) acredita poder fazer com uma educação biocêntrica para esses tempos de 

desespero; uma educação que, recolocando a vida como centro, possa ser âmbito de 

geração de sentido para as pessoas em decurso de desenvolvimento. 

Em harmonia com essa concepção educacional, acrescento a contribuição de 

Erich Fromm.  

Fromm (1974) ressalta que no coração do homem habitam a biofilia e seu 

contrário, a necrofilia. Enquanto os biófilos amam a vida, o devir, a experiência com os 

projetos de futuro, ou seja, amam a esperança, “os necrófilos moram no passado, nunca 
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no futuro”. (p.42). A vida evolui em seu desenvolvimento cada vez mais complexo, 

negando o aspecto mecânico, e gerando mais vida, se não for atrapalhada por pessoas e 

situações necrófilas, que tencionam controlar o movimento da vida com base no 

passado, na memória.  A biofilia privilegia a experiência ontológica e existencial da 

pessoa como um todo. Com ênfase, Fromm diz que essa potencialidade “manifesta-se 

nos processos corporais da pessoa, em suas emoções, pensamentos e gestos; a 

orientação biófila expressa-se no homem integral”. (p. 48). 

A biofilia tem uma orientação produtiva, construtiva e tende a abrir-se para o 

novo, “ama a aventura de viver mais do que a certeza”. (p. 50). Diante disso, será 

possível falar de uma ética biofílica? Segundo Fromm, o bem que é fruto dessa ética é 

tudo o que serve à vida, tudo que respeita, que cuida, que a faz crescer e desabrochar, 

que se alegra; uma ética que não desconhece que esses dois potenciais existem 

equilibrados na maioria das pessoas, mas que pela práxis faz prevalecer a positividade 

como tendência dominante. 

O autor refere-se à teoria da Psicanálise que se apoia em duas energias 

diferentes: a pulsão de vida e a pulsão de morte. O instinto de morte, advindo de 

Tânatos, que Fromm ressalta estar relacionado à necrofilia, é próprio dos movimentos 

de separar e desintegrar, ao passo que o instinto de vida, advindo de Eros¸tem a função 

de unir, integrar e vincular organismos entre si e células dentro do organismo (p. 53). 

Trava-se uma batalha entre uma potencialidade primária e uma potencialidade 

secundária, segundo Fromm. Na educação, essas forças estão presentes nas relações 

integradoras no processo ensino-aprendizagem, nas experiências construtivas de 

geração de autonomia, liberdade e responsabilidade, tudo relacionado à biofilia. Ao 

contrário, a necrofilia presente na educação é responsável pelas relações 

desestimulantes, um processo ensino-aprendizagem com base na cópia impositiva de 

modelos, em situações de opressão e dependência. Em resumo, é a contraposição da 

abundância em relação à escassez, não apenas no âmbito educacional, ampliando para 

as condições sociais, como quer Fromm: “Quiçá o fator mais óbvio a ser mencionado 

aqui seja o de uma situação de abundância em lugar de escassez, tanto econômica 

quanto psicologicamente”. (p. 56). É preciso energia para sustentar a vida, é preciso 

segurança na abundância e nas condições de sobrevivência; a crença inabalável na 

justiça social e humana em que os homens não sejam um meio para que outrem atinja 

seus objetivos.
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A biofilia, assim como o princípio biocêntrico, aposta na liberdade, que não 

deve se restringir apenas a se ver livre de um opressor. A liberdade deve ser para fazer, 

para criar, construir, admirar-se, aventurar-se. O indivíduo livre é ativo e também 

responsável, portanto sujeito de sua existência, um sujeito livre para sonhar e lutar para 

que seus sonhos facilitem o seu bem viver.

Esse conjunto sistematizado de estudos e opiniões sobre assuntos como vida, 

sujeito e educação é a teia significativa por onde se desenvolve essa reflexão, porque 

sonhos requerem uma compreensão complexa, menos analítica e somente possível com 

ousada inovação teórica. Isto porque, desde o contexto por onde transitam os sujeitos 

deste estudo, a Casa Grande, que é uma organização com heterogeneidade de ações e 

relações com o mundo, até a percepção dos “meninos” sobre si e o entorno, há uma 

necessidade de percepção desde outras perspectivas.

A Casa Grande é uma casa qualquer, que nem outra casa, depende dos olhos de quem 

esteja vendo... mas tem uma energia diferente de outros lugares... porque é um 

ambiente de amor, esperança, criações e sonhos. Toca através do coração, não tem 

como explicar. (AURELIANO). 

Há que se proceder, permanentemente, a uma negociação de sentidos, muitas 

vezes com o próprio autor, para que se torne capaz de entender a polissemia de vozes 

ditas e outras nem tanto. A produção de sonhos, em qualquer tempo, lugar ou situação, 

está implicada nos contextos cultural, social e econômico. Destaque especial deve ser 

dado às dimensões afetivas dos sujeitos, pois a todo instante do processo há um 

investimento emocional incalculável. Essa atividade não é algo descolado da realidade 

em que os sujeitos estão mergulhados, mas, certamente, ação e reflexo da interação que 

os seres humanos alimentam com seu entorno, nas relações sociais que mantêm e, 

indiscutivelmente, consigo mesmo. Certamente é um ato de liberdade, vez que o sujeito 

se desprende do paraíso arcaico da mesmice e continuidade espaciotemporal para a 

conquista da capacidade de ousar inovar na criatividade existencial. Inclusive poder 

ampliar seu campo de ação. 

Nós mesmos somos abridores de portas. A gente tem que ser isso, abridores de porta 

pra poder criar oportunidade pra si pros outros. Não adianta você abrir uma porta e 

deixar lá e não fazer nada com aquilo. Então a gente tem que pensar nessa grandeza… 
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e tem que ter constância no que está fazendo, são duas coisas que todo jovem tem que 

ter, é constância, firmeza e qualidade. (DEMONTIER).

Os sonhos individuais são enormemente necessários, mas insuficientes. Se 

os projetos individuais se bastarem, tornam-se individualistas, egocêntricos. Como diz o 

“menino” Demontier, é preciso abrir as portas de modo largo para que passe o abridor 

de portas e os que vêm depois. E é preciso deixar a porta aberta para mais tarde.  

Do devaneio ao projeto

A produção de sonhos envolve etapas que vão desde os primitivos 

devaneios, passando pelo sonho de realização de algo, o projeto e sua execução. Por 

isso, o projeto já é o sonho em andamento, pois deflagra uma porção de energia em sua 

consecução e planejamento. O devaneio, particularmente infantil, afigura-se como um 

anúncio difuso de determinada situação desejável, mas ainda sem uma racionalidade e 

vontade deliberada de realizar efetivamente algo. 

Teve um tempo que tive vontade de ser arquiteto, mas o que ficou da infância desde os 

5 anos de idade até o final da adolescência, até a minha época de vestibular, era ser 

médico, era fazer medicina, porque além do status que tem, ia ter condição financeira 

de chegar em casa e dizer “pai pode ficar tranqüilo, agora quem segura as pontas sou 

eu”. Eu pensava assim. Mas aí tem certas coisas que não acontecem do jeito que a 

gente pensa. (JOÃO PAULO). 

A permanência dessa situação enseja uma estagnação do indivíduo, 

tornando-o incapaz de promover qualquer mudança. O devaneio como projeção difusa 

não resiste às interdições do cotidiano, não suporta as determinações sociais, 

econômicas e culturais naquilo que tolhem na liberdade de sonhar. Esses prenúncios de 

sonhos são engolidos pelas dificuldades a que se submete o individuo, caso não haja o 

desdobramento, que anteriormente chamei de atividade, em projeto existencial.  

O projeto existencial é a ancoragem cognitiva e afetiva das intenções, indica 

um mover-se para o locus da satisfação projetada. Não necessita rigorosamente a 

elaboração de um texto estruturado cientificamente, como projeto e sua concepção 

formal, pois se vincula mais aos aspectos afetivos do ser. Portanto, e mais importante, é 
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preciso que o projeto esteja encarnado na existência completa do indivíduo, que 

acompanhe suas reflexões e seu modus vivendi. Como diz Rolando Toro (1991, p. 181, 

vol. 1), na teoria da Biodança, a existência humana é o desenvolvimento de um projeto 

de natureza emocional e deve responder a questões fundamentais para a plenitude de 

vida.

La estrutura de la existencia tiene sus bases em la respuesta que 
da nuestra propria identidad a tres grandes enigmas: ?Dónde 
quiero vivir? ?Con quién quiero vivir? ?Qué quiero hacer?  La 
existencia plena es la respuesta favoravel que com nuestros 
mínimos actos, damos a esas preguntas.  

A primeira questão remete aos aspectos simbólicos do útero, da casa, da 

moradia, do local de recolhimento, da proteção às intempéries, nem tanto 

meteorológicas. Onde quero viver se refere a um “lugar”. Interroga-me sobre onde e 

como eu quero realizar minha cultura, plantar e colher os frutos da minha práxis. 

Historicamente, todas as concepções de utopia, mesmo as mais metafísicas, falam de 

um lugar desejado, idealizado, projetado. Apesar da natureza ontológica do projeto 

existencial, há outra e importante dimensão complementar, de caráter epistemológico. 

Então, a utopia do projeto existencial não é um devanear sem fundamento, mas uma 

atitude concreta que se lança e cotidianamente, nas pequenas coisas, como diz Toro, vai 

se fazendo efetiva.

Uma informação – que é uma posição existencial - me chamou atenção 

dentre os “meninos”, o fato de quererem morar em Nova Olinda. Eles são virtuoses em 

temas como comunicação, música, produção de vídeo e outras manifestações artístico-

culturais, por isso poderiam viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas sonham 

viver em sua cidade. 

Sonho maior de todos... é conseguir me estabelecer aqui dentro de Nova Olinda. Pra 

você vê, eu tinha um sonho de ir pra fora, e hoje eu quero ficar aqui dentro... Pra quê 

que eu vou aprender tanta coisa boa e vou presentear outro lugar com esses 

conhecimentos que eu tenho? Eu tenho que presentear meu lugar.  (SAMARA). 

A questão seguinte, com quem quero viver, interroga sobre as companhias 

que desejo escolher para caminhar comigo na minha jornada pela vida. Diz respeito aos 
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companheiros que compartilham suas histórias, âmbitos de atuação e sonhos, como diz 

Helinho, um dos “meninos” da Casa Grande: 

A gente veio de pequeno pra cá, então quando a gente vai crescendo, e vendo essas 

pessoas crescendo, tanto em conteúdo como no tamanho, mesmo, a gente tem um afeto 

maior pelas pessoas. Tem um lance de amizade, mesmo, de infância. Eu quero 

continuar fazendo por alguns meninos que ainda nem vieram, mas que estão pra vir, e 

eu fazendo o mesmo que fizeram por mim, porque a Casa Grande, hoje ela é uma 

escola, mesmo. Ela não é uma escola convencional, é uma escola pra vida. 

Certamente há um aspecto facilitador nessa expressão espontânea de afeto de 

Helinho pelos amigos. Especialmente os “meninos” que participam dos conselhos 

gestores da Fundação estão juntos desde a infância. Essa extraordinária manifestação de 

afeto, entretanto, se traduz como projeto, pois se lança para outras crianças que ainda 

nem sequer chegaram à Casa Grande. Como diz Toro, é a busca de uma comunicação 

encantadora com outras pessoas. É a possibilidade de transformar a convivência em 

relações cooperativas, fraternas, civilizadas, engrandecedoras. No caso da Casa Grande, 

a ressonância dessa convivialidade está na proteção e evolução da própria Fundação 

como um espaço-tempo de formação e emancipação. 

A terceira questão instiga sobre o quero fazer, como tenciono ser 

identificado, como almejo ser reconhecido. Essa dimensão do projeto diz diretamente 

sobre a identidade, pois interroga a respeito das escolhas profissionais, na descoberta de 

habilidades, caminhos em que possa ser útil para a própria comunidade.

Quero terminar minha faculdade, constituir uma família e tudo, e continuar... eu 

pretendo muito ficar em Nova Olinda, pra dar um suporte já depois de formado lá pra 

fundação. Porque o que eu recebi em minha vida foi através da Casa Grande. Eu quero 

um dia poder chegar lá e contribuir pra isso, mesmo que seja alguma coisa, mas de 

alguma forma eu quero contribuir, passar o meu conhecimento que eu já adquiri na 

universidade, até mesmo depois de formado. Contribuir pra minha cidade. É isso, 

praticamente ficar por Nova Olinda, mesmo. (MIGUEL). 

Miguel, revelando enorme gratidão com a instituição que tem lhe ajudado 

muito na trajetória formativa, revela suas intenções não só onde quer viver – Nova 
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Olinda, bem como querer viver: contribuindo para o desenvolvimento da Casa Grande, 

por conseguinte dos outros “meninos” que por lá passarão. E vai além, estende seu 

projeto de contribuir com a comunidade onde convive com outros cidadãos. Esse 

assumir de uma atividade que possa ser desempenhada pelo sujeito é um dos mais 

relevantes aspectos do seu projeto existencial, pois enumera onde pode situar sua 

criatividade e suas potencialidades para o desenvolvimento social, bem como 

individual, indissociavelmente. 

Esses componentes do projeto existencial estão intimamente imbricados. O 

desejável é que o indivíduo tenha oportunidades de escolher o que mais lhe convier nos 

diversos âmbitos de sua existência. A plenitude do seu existir depende da inteireza que 

se processa entre suas energias projetivas e práticas em lugares e relações que o 

integrem em suas dimensões existenciais, em particular, afetivamente. O projeto se 

configura e se realiza em consonância com a fidelidade à sua subjetividade. 

Marcados pelo inacabamento, os seres humanos buscam maneiras de ser 

mais. Se seus sonhos desenham-se em profundidade, a cada avanço com sucesso 

descortinam-se protorrealizações. Essas pseudorrealizações, ou aquisição de satisfação 

provisória, abrem-se em novas necessidades que podem redundar em insatisfações e, 

por conseguinte, em novos projetos existenciais. Essas insatisfações momentâneas não 

se caracterizam, necessariamente, por aquele mal-estar difuso inicial, mas como um 

motivador para novas aquisições. E assim segue o indivíduo, em avanços e recuos, altos 

e baixos, trechos iluminados do seu caminho e outros nem tanto, usando o termo 

freireano, o sonho é como um anúncio, o prenúncio de uma realidade que o indivíduo 

quer ver se efetivar. A satisfação nunca trará acomodação, como quem tem fome e se 

banqueteia com lauta quantidade de comida e experimenta momentaneamente uma certa 

passividade. Pelo contrário, a provisoriedade da satisfação é o prenúncio de que é 

preciso seguir em busca do horizonte. 

Por isso que se faz importante certa reflexão sobre os sonhos, numa tentativa 

de ter um conjunto sistematizado de percepções sobre a atividade crítica, reflexiva e 

consciente de projeção da realidade almejada; reflexão essa lastreada nos fatos advindos 

tanto da trajetória de vida, da narrativa (auto)biográfica dos sujeitos implicados, como 

da produção teórica do campo de estudos referenciados. Assim, é possível dizer que o 

sonho perverte o destino. Essa perversão, em meu caso pessoal, é muito clara. É não 

aceitar o destino de dar continuidade à situação de pobreza e obscuridade da Lagoa de 

Dentro, sitio onde passei boa parte da minha infância. Desde o devaneio infantil (ser 
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doutor para cuidar do povo da Paraíba) à prática profissional de professor e pesquisador 

atual mostram a evolução da produção de sonho, que, pela sua complexidade, não se 

efetiva tão somente pela vontade deste indivíduo, embora seja fundamental, pois está a 

depender de outras variáveis de natureza social, econômica, cultural, política etc. Um 

dos aspectos mais importantes e que funcionam como pilares é o apoio familiar e de 

instituições sociais e comunitárias, como uma boa escola ou uma ONG semelhante à 

Casa Grande. 

Sonhar, de certa forma, é correr riscos. Não sonhar, também. Ao acomodar-

se na zona de conforto, embora em tantas situações não seja tão confortável assim, o 

indivíduo mantém o destino inalterado como lhe foi designado e, geralmente, se recorre 

ao fatalismo para justificar a permanência nesse status quo. O que ele erroneamente 

poderia chamar de “sonho”, em tantos casos, pode ser o contrário, a autossabotagem de 

seus sonhos autônomos e emancipatórios. Exemplo disso ocorre, na maioria das vezes, 

em seguir a profissão dos pais, comum nas famílias de condição socioeconômica média 

e superior. Algo pouco verificado nas camadas mais empobrecidas da população. 

Nesses casos, os sonhos aproximam-se ou afastam-se das realidades que se perpetuam 

geração após geração. Pode estabelecer-se uma situação de pseudossegurança marcada 

pela repetição de comportamentos profissionais, familiares, enfim. Isso produz uma 

ilusão de controle do futuro por se trilhar num campo de certa forma conhecido e com o 

apoio tão próximo, em casa mesmo. Isso, entretanto, não é necessariamente ruim, desde 

que agregue a experiência, enseje autonomia e facilite a autorrealização.O risco é que 

isso possa ser uma sabotagem do desejo íntimo de seguir um caminho próprio, às vezes 

até diverso da cultura familiar. Sonhos não é comprar um carro, uma casa, fazer uma 

viagem ou adquirir coisas para se cercar de uma certa segurança e garantir um grau de 

inclusão social. Esses são atributos que se conquista quando se está no caminho rumo ao 

horizonte “utopizado”. 

Quem se inquieta com as situações dadas pela realidade, enseja instabilidade 

e perturbação da ordem. A crise – que é risco e oportunidade - daí decorrente, pode 

crescer como um ponto de mutação no sentido da assunção de si mesmo e de sua 

história. Eis o espaço-tempo para a atividade de sonhar, que é processo de planejamento 

das condições objetivas, sem desconhecer as situações imponderáveis. 

Por isso, lidar com sonhos é um processo de produção, uma caminhada que 

envolve obstinação, disciplina, consciência e, como dizem os “meninos” da Casa 

Grande, requer “constância”. Sonho é uma atividade, envolve uma atitude férrea de 
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rebeldia contra a situação dada, a herança histórica, a sina familiar. A experiência que se 

acumula ao longo da trajetória de vida do indivíduo é fator preponderante na 

transformação do devaneio em projeto e ação práxica.  

O processo de sonhar, às vezes, tem algo de urgente, pois o almejar, o ansiar, 

traz consigo certa ansiedade. O urgente é uma sensação difusa de que algo precisa ser 

tocado, entendido, modificado. O almejar se insere no campo da ambição, de ter o que 

ainda não se tem. E ansiar é direcionado para fora de si, uma busca, uma pulsão por 

algo. “O ato de desejar é mais amplo, possui mais matizes do que o apetecer, pois o 

desejar se expande para uma concepção em que o apetite imagina a forma do seu 

objeto”. (BLOCH, 2005, p. 50). 

O desejo é imaginação em possibilidades. “Portanto, onde houver a 

imaginação do algo melhor, no fundo de algo certamente perfeito, aí ocorre o desejar e, 

conforme o caso, trata-se de um desejar impaciente, exigente”. (BLOCH, id. ibid, p. 

50).

No desejar, embora ainda não haja trabalho, já se insere no campo que a 

Psicologia dialética chama de “atividade”, referindo-se à interação do sujeito com o 

mundo. Alia um querer-fazer, que se desdobra em ação, pois “o querer, ao contrário, é 

necessariamente um avançar ativo rumo a esse alvo, dirige-se para fora”. (Obra citada, 

p. 51).

Segundo Cezar Wagner de Lima Góis (2005), a atividade humana difere da 

atividade em geral porque, para os seres humanos, é práxis, diferentemente da atividade 

genérica, que significa meramente algum dispêndio de energia.  

Ao tomar como referência a noção de atividade em Marx, 

constatamos que esta se apresenta não só como tarefa, 

operações ou procedimentos, mas, também, como ação 

consciente, criativa e transformadora, quer dizer, uma ação que 

permite ao ser humano apropriar-se da natureza, produzir a 

sociedade e sua existência conforme sua vontade. (p. 76). 

Essa concepção de atividade envolve os conceitos de trabalho e criatividade; 

trabalho como ação do ser humano sobre a natureza e sociedade, mas constantemente 

inovador, capaz de superar a repetição acomodativa. A criatividade da atividade práxica 

demonstra uma vontade de apropriação de própria existência. Tanto trabalho como 
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inovação foram conceitos inteligentemente apropriados e desenvolvidos pela Psicologia 

sócio-histórica-cultural, representada principalmente pelos pesquisadores Vygotsky 

(bielo-russo), Luria e Leontiev (russos). Particularmente Vygotsky propõe o conceito de 

mediação como a possibilidade de saltos quantitativos e qualitativos que fazem evoluir 

a hominização.  

Para o indivíduo, o sonho produzido como mediação é uma importante 

ferramenta de intervenção na realidade ontogênica e sociogênica, pois está carregada de 

intenções de autodesenvolvimento, bem como de transformação social, além de 

caracterizar-se como atividade práxica, por envolver a reflexão criteriosa sobre as 

realidades e a ação coerente e adequada nessas realidades. 

No processo de transformação do real em ideal (e vice-versa), o 

ser humano se apropria da realidade e se transforma através desta 

para, a seguir, transformá-la e novamente apropriar-se dela e 

assim transformar-se. Aqui, os objetos e situações da realidade, 

apropriações no transcurso da atividade, ressurgem como 

contradição na consciência, como significados e sentimentos ao 

mesmo tempo históricos, universais e singulares. (GÓIS, obra 

citada, p. 81).

Há estreita relação entre atividade e consciência, esta entendida como “a 

vida tornada consciente”, segundo Luria (2001). Os seres humanos aperfeiçoam sua 

consciência pela atividade manipuladora e a linguagem socialmente negociada; donde 

se conclui que toda ação humana pode ser incremento ao desenvolvimento da 

consciência. Desde as ações mecânicas com o uso da força até as atividades reflexivas 

mais elaboradas são possibilidades de aperfeiçoamento individual e comunitário. 

O homem é capaz de formular intenções complexas, de 

preparar complicados programas de ação, e subordinar seu 

comportamento a estes programas, distinguindo as impressões 

essenciais e as associações incorporadas a estes programas e 

inibindo impressões e associações que não correspondem a eles 

ou que estejam interferindo neles ou perturbando-os. (LURIA, 

2001, p. 222).
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Sonhar é exercer o poder de apropriar-se de sua história, da história social, e 

vislumbrar a capacidade de implementar mudanças nas duas dimensões históricas. Por 

isso, imaginação é algo perigoso. Há uma enorme repressão à criatividade e 

inventividade na sociedade em geral. É mais conveniente a repetição, ajusta-se mais a 

acomodação. Os desejos devem ser, na situação atual, metas a serem atingidas com 

teores vazios de significativos. Exemplo disso é o consumo de coisas que nunca 

conseguem preencher a existência significativa da pessoa e alastram apenas a 

indiferença. Contrariamente, os conteúdos significativos promovem sentido. Como 

ocorre na Fundação Casa Grande, onde os “meninos” fazem questão de ressaltar a 

diferença que fez em suas vidas o acesso aos “conteúdos de qualidade”.

A Casa Grande foi quem me fez esse despertar. Aqui eu vi que através dos estudos a 

pessoa pode chegar mais longe. Eu podia muito bem continuar a minha vidinha em 

Nova Olinda, trabalhando, ir trabalhar num talhado daqueles, ir trabalhar em 

qualquer outra coisa, ter minha família ali, mas também ia ter minha família como 

qualquer outra pessoa tem sua família sem nenhum conteúdo. Aqui a pessoa aprende a 

ter esse conteúdo. (MIGUEL). 

O papel da educação, dita formal ou informal, é importante por ser um 

espaço-tempo onde se pode desenvolver pela criatividade e expansão da consciência 

esses conteúdos que, por serem significativos, ensejam sentido. Envolvem os aspectos 

de cuidado, o lúdico, o acesso aos conceitos fundamentais das ciências e tecnologia e a 

reflexão essencial sobre a vida. Como na Casa Grande, os educadores aliam autoridade, 

porque autores e autoria compartilhada. Na produção dos sonhos, importa ainda o 

acesso às formações ética e estética capazes de desenvolver a resiliência. E esse sonho, 

e só assim, produzido perverte o destino. Assim, valendo-se da teoria da atividade, em 

que o devaneio pode evoluir para um projeto e converter-se em ação, o indivíduo tem 

uma percepção mais clara das realidades e capacidade de intervenção para transformar o 

real de acordo com o ideal. Assim se faz o sentido da recursividade, em que o real 

alimenta a concepção do mundo e esta é a lente por onde o indivíduo percebe o real. 

A produção de sonhos comporta o desenho de um processo-projeto em que o 

percurso de sonhar contempla desde as primeiras intenções, o trabalho de planejamento, 

a visualização do futuro desejado, o estabelecimento de metas e o próprio caminhar, 
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mesmo que apenas seja o primeiro passo. Tudo isso porque o sonho não se sustenta no 

ar, como uma instituição metafísica. É preciso uma base econômica, não 

necessariamente financeira, mas no sentido material, que faz o aspecto complementar à 

subjetividade. 

 Eis a importância das situações experienciais de formação integral da 

pessoa humana. É sabido considerar os fatores de desenvolvimento humano, 

entrelaçados nas descontínuas etapas, desde a criança, o interregno para a idade adulta e 

os tempos de maturidade, como uma necessidade de certa educação, pedagogia e 

aprendizagens que suportem a psicologia das atitudes dos buscadores para ser-mais. É 

durante a juventude que são maiores as cobranças por definições; tempo em que há um 

bombardeio pela sociedade de consumo sobre exigências de se ter coisas para ser 

incluído. São etapas caracterizadas como travessias entre o destino presente na criança e 

a definição ou eleição de rumos na idade adulta e a velhice. O desejo de ser mais, sem o 

apoio educativo adequado, pode resvalar para a desconfiança e frustração consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo. Pode precipitar-se em violência e desespero, tão 

presentes nesses tempos atuais. 

 Por isso que se reveste de tanta importância o suporte educativo (quer 

familiar ou social) à criança, ao adolescente, enfim às pessoas em geral, qualquer que 

seja sua idade, no amparo e conscientização quanto ao projeto pessoal de vida. 

Ateliê dos sonhos 

Compreendo que a missão do ser humano é dar sentido do existir. É trilhar o 

caminho perfeito, ou, como diz o índio, o caminho que tem coração. O cultivo do que se 

faz junto, o mutirão, o compartilhamento e a solidariedade. Essa missão, que nesses 

tempos de desespero não se torna nada fácil, pode ser mais aceitável pelo mergulho do 

que eu fui, o que eu sou e o que eu quero ser. O presente é a síntese do que eu não sou 

mais, mas carrego em mim a experiência em forma de memória, o que estou sendo, 

juntamente com o que eu não sou ainda, mas já se afigura como necessidade e 

visualização, portanto já é, ao seu modo. Como ensina Alexandre, 

Hoje, meu sonho é normal... de eu puder tá dentro da minha cidade, meus filhos tendo 

acesso a tudo isso que eu tive e bem melhor. Porque quando eu comecei a freqüentar 

este ambiente... é, não tinha tudo isso, não. E hoje tem um tanto de coisa que eu acho 
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que com tudo isso, a tendência vem melhorar até 99% ou 100%, eu sei que é de certeza. 

E o meu sonho é continuar fazendo o que eu gosto.

O “menino” da Casa Grande faz aquela síntese mencionada. O pensamento 

de hoje é assim. Reconhecer de onde vem, que passado foi esse quando chegou à 

Fundação e lançar para o futuro um índice de melhoria em “100%”, isto é, a totalidade 

das possibilidade. Como a missão para o indivíduo define o “sentido da vida”, a razão 

da sua existência, o “menino” parece eleger uma missão com clareza e firmeza 

suficientes, não para ter certezas, mas começar ou continuar a caminhar, pois a missão é 

a decisão de atribuir à própria existência um sentido de utilidade e valor; valoração não 

relacionada com funções superiores, em comparação com atividades medíocres ou 

inferiores, mas a cumprir bem a sua missão. Como disse Nietszche, outrora: “Aquele 

que tem um porquê para viver pode enfrentar todos os comos”.  

Aquele âmbito de formação que se apoia em dimensões sociológicas, 

psicológicas e culturais, pode ser o ateliê de sonhos há pouco referido e situado como 

necessidade educativa, especialmente para as juventudes. Antes de se confirmar como 

formação e aquisição de habilidades e competências, o ateliê de sonhos é, efetivamente, 

a artesania da existência, de uma nova existência, que se faz reflexiva, questionadora e 

que se lança para um tempo melhor de ser e existir, e que se vale de firme formação 

ética e estética dos sujeitos rumo à sua emancipação. 

A arte manifesta-se em forma de projeto existencial, em que beleza e                       

desejo se entrelaçam para pintar de cores vivas qualquer realidade que se queira morta. 

O trabalho com o ateliê realiza uma modificação do passado mediante a 

narrativa. A atividade narrativa possibilita a apropriação da sua trajetória. E isso tudo é 

realizado no aqui-agora, potencializando a consciência do lugar que o sujeito ocupa no 

mundo, no seu mundo e no contexto do entorno, além da possibilidade de fazer 

projeções para o futuro mais remoto.  

O projeto é o exercício da liberdade de ser sujeito no seu desejo de ser-mais, 

liberdade na acepção positiva, como diz Fromm (1974), em que o indivíduo pode 

manifestar todas as suas potencialidades e ruma para sua individualidade, não 

individualismo. Enquanto o destino é a prisão do ser-coisa (sujeitado), alheio à sua 

trajetória e passível de ser levado ao sabor dos acontecimentos externos históricos e 

pessoais ou familiares, o projeto ético-estético é a perversão dessa reificação. 
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Embora ressalte as restrições teóricas motivadas pelo estilo biomédico e o 

viés psicanalítico, neste caso incompatível com o restante do lastro teórico, considero 

importante citar a teoria de script e roteiro de vida, do psiquiatra Eric Berne, criador da 

análise transacional. Conforme Claude Steiner (1974), o script é uma estrutura 

psicológica repetitiva de comportamentos internalizados que, às vezes, pode levar a vida 

inteira em seu cumprimento. Ainda segundo Steiner, essa repetição de uma espécie de 

roteiro, apud Berne, é “compulsiva”, e, recorrendo à Psicanálise, diz que há uma 

tendência à busca de reviver eventos cristalizados na infância.

Os pais ensinam seus filhos desde que nascem, a se comportar, 
pensar, sentir e perceber. Essas influências são necessárias 
durante as duas ou três primeiras décadas da vida para a 
sobrevivência biológica e social. Contudo é verdade também 
que todo indivíduo inicia a vida num estado capaz de 
consciência, espontaneidade e intimidade, e que tem uma certa 
capacidade de decidir quais os ensinamentos de seus pais que 
irá aceitar. (BERNE, 1977, p. 158). 

É importante ressaltar que, assim como o autor valoriza o roteiro de vida 

como um script a ser seguido, também advoga a ideia de que cada indivíduo tem a 

possibilidade de decidir por um contrarroteiro, algo como cumprir ou não cumprir os 

ditames herdados do passado. Por isso é que o passado deve ser compreendido pela 

pesquisa e reflexão (auto)biográfica, como um dos caminhos, justamente para localizar 

pontos onde foram lançadas ideias fixas de tal roteiro.

Para o projeto, ganha importância vital a noção de presente. Pela 

presentificação, o não-tempo, o aqui-agora, o instante, a inteireza, o único lugar da 

práxis, a percepção clara de si e do entorno; enquanto que o futuro é a visão, a utopia, a 

determinação, a jornada do herói, o visionário; o tempo para viver os melhores dias de 

sua existência. O presente sintetiza e mistura o contexto no calor da hora do aqui-agora, 

o instante, a brevidade, a urgência, a pulsação. O contexto é a terra, a fixidez, o espaço 

de deslocamento, o campo de manobras onde se digladiam as forças de manutenção da 

história, juntamente com as estruturas de presente móveis e urgentes, e as projeções 

débeis de futuro lançadas como fluxos energéticos para que realizem as transformações 

sentidas como desejáveis. 

Já o futuro se espraia cada vez mais amplo para comportar todo o potencial 

de Sonho, de Desejo, de Expectativas, onde se desenvolvem os Projetos. As mudanças 



101

necessárias e desejáveis podem ser algo assustador para algumas pessoas de estruturas 

congeladas no passado. Pequenas variações podem significar grandes perturbações, 

perdas e instabilidade. Necessária se faz a implementação de metodologias em que os 

projetos existenciais utilizem conteúdos das artes, recursos do corpo, dialética 

complementar entre emoção e razão. 

Por isso é que no projeto existencial é possível delinear as principais 

interrogações que o sujeito exprime para si mesmo sobre si e sua história: como quero 

viver? Que filosofia de vida, que jeito de caminhar; com quem viver? Companheiros de 

jornada (solitária ou solidária); onde quero viver? Que espaço geográfico pretendo 

ocupar que me ajude na realização dos meus sonhos. No ateliê dos sonhos, eu tenho um 

espaço-tempo adequado para esse caminhar para mim mesmo. Se reflito por que e 

porque existo, chego à constatação de que sou e ouso desenhar meu devir.  

Como tenho sido é um especial desdobramento que se processa na cultura, 

possível apenas através das linguagens. Envolve a dimensão erudita, a leitura do mundo, 

as diversas manifestações estéticas, desde as artes até as informais formas de criação. O 

como tenho sido diz ainda de uma dimensão fundamental da existência humana que é a 

saúde. Doenças, tratamentos, qualidade de vida, atividade física, sistema de apoio 

emocional. Educação para a prevenção e manutenção da higidez são ainda formas de 

manifestação do que existo e sou. Outros campos tantos de formação inventariam-se no 

ateliê de sonhos. O trabalho, as atividades laborais, carga horária, remuneração, relações 

interpessoais, autorrealização; o território de deslocamentos dos sujeitos conservam 

seus rastros na geografia, urbana, rural, conforto, acesso à estrutura pública de 

convivência, natureza; o modus vivendi, o jeito de viver, expressos em cuidados 

pessoais, hábitos, alimentação, sono, atitude, consumo, atividade física ou recreativa; a 

relação com a comunidade com quem convivo, colegas de trabalho, familiares, amigos, 

amores, estranhos, conhecidos etc. Compõem formas e conteúdos de pensar o indivíduo 

e a sociedade. 

Pensar a partir do resultado. Pensar o sonho, viver o sonho, como se já 

estivesse materializado. Assim como os religiosos dizem que a conexão com Deus 

promove pensamentos divinos, a profunda ligação com sua missão transforma os 

sonhos em pensamentos e ações em formas tangíveis de se viver o que ainda não 

aconteceu. É próprio da atitude de mudar a percepção do mundo para que o mundo 

responda com as mudanças que eu quero ver. Trabalhar com sonhos, utopias, esperança 

é lidar com o fora de moda, pelo menos para uma certa cultura hegemônica. Por isso, o 
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sonho é a contramão na rapidez de um mundo em desespero. A formação humana leva 

em consideração a biografia ou autobiografia de cada um, o acesso a conteúdos éticos 

(responsabilização, disciplina, rituais significativos) e estéticos (linguagens artísticas e 

rituais simbólicos); tudo para se sentirem-se como homem e mulher de bem, em que a 

cidadania seja uma instituição, como compreende Malinowski, ou seja, próxima à noção 

de cultura além das estruturas físicas e burocráticas, e radicalmente fundados na 

educação e movimento social, particularmente em organizações como a Casa Grande, e 

em instituições com possibilidade de replicar no futuro a própria experiência exitosa que 

tiveram naquele âmbito. 

Um ateliê de sonhos, o trabalho com a história pessoal e social, aliada à 

esperança com as juventudes, não pode prescindir dessas compreensões. 

Quando esses sujeitos contam suas histórias da experiência, como o caso dos 

“meninos” e “menina” da Fundação Casa Grande, falam da vida antes da Casa Grande, 

a experiência durante sua permanência lá e sobre a vida pós-Casa. Como me referi à 

síntese espaciotemporal, essa experiência onde se processa o desenrolar de sonhos 

envolve dialeticamente o passado, o presente e o futuro, ou seja, a sua origem familiar, 

suas predestinações, a ausência de pensamento, bem como a preocupação com o dia de 

sair da Casa. A vida durante a experiência na Casa é repleta de relatos de conteúdos 

formativos que se manifestam na previsão para a vida pós-Casa em que desejam 

“apenas” ser um cidadão de bem, ficar em Nova Olinda. Eis um caso de resiliência 

pessoal e social que se faz em pleno sertão do Ceará. 

Vejo em mim a diferença que está fazendo a Fundação em minha vida, depois que 

apareceu isso - a Fundação em minha vida - começou a mudar alguma atitude em mim, 

algum pensamento meu dentro de casa e começaram a perceber isso... meus pais, 

depois eu trouxe eles pra eles poder ver aonde eu tava freqüentando. O ambiente que é 

bom, um local que tenha disciplina e constância no que está fazendo... um local que 

tenha disciplina e constância. (DEMONTIER). 

Disciplina e constância são essenciais para se verificar o passado, o que 

dizem a História, as biografias individuais e coletivamente compartilhadas, o 

conhecimento que se tornou experiência e um certo roteiro como prolongamento das 

relações sociais no tempo. O passado tende a se arrastar ao longo da existência com 

pequenas variações de natureza quantiqualitativas ao que o indivíduo chama de “sina” 
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ou “destino”. Essa percepção de continuidade muitas vezes resvala para atitudes 

fatalistas, tais como: “isso sempre foi assim”, “isso não muda”, “isso é muito difícil de 

mudar”, “desde os tempos do meu pai, do pai do meu pai, foi sempre assim” etc. Essas 

atitudes, e mais, revelam a força do determinismo que o passado imprime no corpo e na 

existência como um todo do indivíduo.  

Por isso a dimensão do sonho consciente pode interromper o fluxo 

determinístico ou promover algumas variações que, dependendo da qualidade, produzirá 

um desvio, uma perversão do destino. Essa atividade precisa ser conduzida em ambiente 

adequado, com missão educativa e compromisso com o desenvolvimento social, criando 

um âmbito propício que venho chamando de ateliê dos sonhos. Ateliê porque tem o 

escopo de ser um processo produtivo, construtivo, da experiência pessoal ou, no caso de 

uma organização, o clima e a cultura que alimenta as relações interpessoais. Como diz 

Aécio, “menino” da Casa Grande, 

É como se isso aqui não desligasse mais de mim. Não desliga mais, não. Eu fico 

pensando assim: não tem mais como eu sair daqui de dentro, não. Posso não estar mais 

aqui, no dia-a-dia, fazendo as atividades, participando das pautas, das programações, 

tudo... mas, o contexto que eu vivi aqui, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu construí 

aqui dentro, isso vou levar em mim onde eu... se eu for. As ações que eu for fazer, 

exercer, na família, vai ser com conteúdo, vai ser com qualidade, vai ser de cidadão de 

bem. (AÉCIO). 

Tenho chamado a Casa Grande de ateliê de sonhos. Desde a primeira vez 

que adentrei seu ambiente e provei da energia da instituição, tenho percebido um claro 

exemplo de uma organização resiliente e sonhadora. Aécio não tem como sair, como ele 

mesmo diz. Não significa uma prisão, mas que a formação a que ele e os companheiros 

tiveram acesso consolidou-se numa forma cultural de ser e agir capaz de perverter os 

scripts que os meninos e meninas de Nova Olinda receberam por herança desde muito 

tempo atrás. 

Os conteúdos do ateliê dos sonhos encontram importante fonte de reflexão 

sintetizados nas categorias “futuro” e “possível”. A primeira emergiu na pesquisa com 

os “meninos” da Casa Grande, aqui dialogando com a segunda, proposta por Ernst 

Bloch, em seu princípio esperança. Está clara para o “menino” Alexandre a necessidade 
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de valorização do espaço conquistado, e “não deixar a peteca cair nunca”, pois o futuro 

é uma artesania tecida no presente.

A gente tem que aprender a fazer alguma coisa. Visar essa questão da independência 

porque, em cidade do interior, manda quem tem dinheiro, e principalmente em 

prefeitura, porque você fica à mercê de certas situações. (ALEXANDRE).

O possível em localidades como Nova Olinda, em se tratando de futuro, 

pode se resumir ao provável. Há, conforme as determinações sócio-históricas, um 

estreitamento das margens por onde os jovens poderiam trilhar no futuro; 

diferentemente do alargamento de possibilidades que ensina Bloch (2005), ao propor a 

estratificação do “possível” em quatro dimensões. Antes, ele adverte: “Onde não se 

pode mais nada e onde nada mais é possível, a vida parou”. Em primeiro lugar, o 

possível reflete um aspecto puramente formal, onde as possibilidades estão resumidas 

no otimismo estacionário e no pensamento positivo, ou seja, as coisas ditas por dizer; 

em seguida, o possível como o provável. Por estar ligado à existência humana, o 

provável aparece como certa consciência antecipadora da realidade, como previsão, 

probabilidade; entretanto, tem caráter fragmentário, pois “expressa-se por uma

possibilidade” (Bloch) depois da outra, sem a noção de totalidade. O terceiro nível do 

possível, Bloch chama de “objetivo”, como uma possibilidade real de transformação da 

realidade. E chama atenção para o cuidado disso tornar-se totalitarismo por meio da 

coisificação das relações. Por isso, propõe o mais profundo e complexo nível do 

possível, o dialético, que se inscreve como a própria definição do princípio esperança. 

Tudo parte da matéria e esta tem a contradição intrínseca de ser ou não ser.

O pode-ser não representaria quase nada se permanecesse sem 
conseqüências. Porém, o possível só tem conseqüências se não 
ocorrer apenas formalmente permitido ou ainda como 
objetivamente presumível ou mesmo como aberto conforme o 
objeto, mas se constituir uma determinação portadora de futuro 
no real mesmo. [...] Assim, o homem real de tudo o que ele tem 
sido na sua história e principalmente de tudo o que ainda pode 
vir a ser no caso de um progresso sem entraves”. (BLOCH, 
2005, p. 232).

A matéria, aqui no sentido de objetividade, evolui, mas, para onde? Aí entra 

a consciência antecipadora do ser humano. A transformação da realidade é possível 
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porque esta mesma realidade está em permanente mudança. A intervenção do ser 

humano ocorre justamente para direcionar o fluxo da transmutação em direção aos 

campos dos sonhos, pois a esperança se inscreve na matéria. Se não há objetividade, 

torna-se devaneio. Torno a ressaltar a importância da esperança para o redesenho do 

futuro, para que este não se torne um possível provável. E esperançar não é escapar nem 

para o passado nem para o futuro; mas é atividade de radicalizar o possível na 

concretude da realidade, para que não se venha conformar com o otimismo ingênuo ou a 

probabilidade de um futuro já certo, porque anteriormente definido e inflexível.  

Se a utopia é necessária como antecipação, ela precisa estar suportada pela 

matéria como objetivação. Não há futuro fora desse conhecimento dialético, que reflete 

sobre o que conhece para se transformar e se transforma ao conhecer, no caso dos seres 

humanos, a si mesmos, aos outros e a totalidade. 

Entendendo as experiências sonhadoras 

Uma aproximação com uma teoria sobre sonhos deveria começar com duas 

questões: o que são sonhos que se tem bem acordado? Como desenvolver um processo 

produtivo dinâmico e emancipatório sobre os sonhos?  Neste trabalho, venho tentando 

responder as provocações, caracterizando o sonho como atividade e propondo o âmbito 

formativo dos ateliês. 

Solicito apoio a Moacir Gadotti (2003), quando assinala que sonhar, como 

projeto de vida, é mais uma garantia de futuro. Considerando que “a atividade humana é 

intencional, não está separada de um projeto. Conhecer não é só adaptar-se ao mundo. É 

condição de sobrevivência do ser humano e da espécie”. (p. 44). É fortalecida a noção 

de atividade humana e forma privilegiada de intervenção no mundo.

É preciso ressaltar a importância de que os sonhos são produzidos, por isso 

precisam ser cuidados, alimentados e estar relacionados com adequada noção de 

planejamento e avaliação. Por indicarem uma dimensão revolucionária, a produção dos 

sonhos pode perverter realidades que pareciam, diante da alienação e do fatalismo, 

inalteráveis. Portanto, é propício o cultivo da esperança como um lugar ainda não 

habitado e inexplorado, um lugar que comporta a utopia e a razão, ou seja, o sonho e a 

esperança não se confundem com os devaneios, mas são atividades concretas. 
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O afeto expectante mais importante, o afeto do anseio, portanto 
o auto-afeto por excelência, continua sendo constantemente a 
esperança, pois os afetos expectantes negativos da angústia e do 
medo são totalmente passivos, oprimidos, presos, não obstante 
toda a repulsão que exercem. Neles se manifesta um tanto da 
autodestruição e do nada para o qual confluía paixão 
meramente passiva. Por isso, a esperança, este afeto expectante 
contrário à angústia e ao medo, é a mais humana de todas as 
emoções e acessível apenas a seres humanos. Ela tem como 
referência, ao mesmo tempo, o horizonte mais amplo e mais 
claro. (BLOCH, obra citada, p. 77).

Ernst Bloch anuncia um “remédio” para esses tempos de desespero. A 

esperança revela uma possibilidade extensa de superação do medo que paralisa. O autor 

mencionado chama de “afeto da espera” a não-resignação do indivíduo em enfrentar as 

situações problemáticas. A essa atitude Paulo Freire nomeia com o verbo “esperançar”. 

Os dois enormes autores falam da mesma coisa, a capacidade de abandonar a atitude 

fatalista do fracasso em favor da ação corajosa da cidadania. Ainda Bloch adverte: “A 

falta de esperança é, ela mesma, tanto em termos temporais quanto em conteúdo, o mais 

intolerável, o absolutamente insuportável para as necessidades humanas”. (Obra citada, 

p.15).

A esperança é poderosa atitude contra o medo. Comporta também a 

insatisfação com o status quo, pois o estado de coisas parece perpetuar indefinidamente 

o conforto ou a miséria. A acomodação daí decorrente está na base do medo de 

mudança e na geração de justificativas para que as coisas continuem mesmo como 

estão, embora sejam agressivas e desumanas. 

O cuidado com a dimensão utópica dessa narrativa é essencial para sustentar 

a proposição de uma organização, formal ou não, que se dedique à formação das 

juventudes, considerando especialmente a natureza do contexto em que se desenvolve. 

A estrutura afetiva da Casa dá claros indicativos de qual instituição formadora se faz 

necessária para o cultivo de conteúdos e programas que privilegiem um currículo e uma 

agenda onde se possa sonhar e desenvolver projetos existenciais. A atitude resiliente da 

organização deve apostar no positivo, na saúde, na integridade, na responsabilização dos 

sujeitos com base numa educação que escolha a centralidade da vida.                                                           

Os resultados compreensivos da reflexão e análise a que procedi na 

construção, ao meu modo, dessas teorias das experiências pessoais e de outrem 

permitem considerar que os meninos da Casa promovem uma metanarrativa – na 



107

história da Casa para metanarrar sua própria vida: desde a memória de que a Casa era 

mal-assombrada, uns escombros de quase-nada, passando pelo soerguimento da 

reforma, o sucesso e a continuidade hoje assegurada pelos inúmeros projetos premiados 

e patrocinados por instituições respeitáveis, nacionais e estrangeiras; e que meus sonhos 

são uma garantia, mesmo que na incerteza, de que existem motivos para continuar 

vivendo e escolhendo atividades que façam sentido para a nutrição dos meus propósitos 

existenciais.  

É agradável aprender com Bloch quando discorre sobre as possibilidades do 

existir humano de que nós, humanos, somos criaturas que se lançam no possível e que 

isto “de modo algum é algo aleatório”. (p. 221). Ensina ainda que o “possível” pode ser 

formal, declarado, explícito, embora ainda não seja efetivamente. Ou mesmo um 

“possível” concreto, “objetivo-real”, como se refere o autor: 

O homem é a possibilidade real de tudo o que ele tem sido na 
sua história e principalmente de tudo o que ainda pode vir a ser 
no caso de um progresso sem entraves. Ele é, portanto, uma 
possibilidade que não está, como um fruto, esgotada na 
realização concluída do carvalho, mas que ainda não chegou à 
maturação de suas condições, de suas condicionantes tanto 
internas quanto externas. (Obra citada, p. 232). 

Desde a Antiguidade, a temática da possibilidade – que aqui guarda enorme 

valor para um ensaio sobre a teoria sobre os sonhos – acompanha a formulação do 

conhecimento humano, especialmente no que refere à crítica do passado e presente e 

proposta para o futuro. Heráclito foi o primeiro a ver contradições nas coisas; 

Aristóteles também divisou possibilidades na constituição mesma do mundo. Tudo o 

que existe, desde a natureza à arte, passa a carregar consigo a possibilidade de ser outra 

coisa. Os seres humanos têm acumulado experiências em realizar essas possibilidades, 

pois são impulsionados para a frente. Desenham limites para que possam ser superados. 

E a esperança é o combustível que alimenta a coragem para lutar contra o desespero. 

História e mundo são inconclusos. O tempo é o espaço da história prenhe de 

possibilidades reais da história.

Novamente o valor do presente, expresso na afirmação de Bloch de que a 

“utopia não é um estado duradouro; mas então carpe diem” (p.307), ou seja, a 

vinculação autêntica com a realidade, e somente aí é possível e desejável a produção de 

sonhos. Eis porque a utopia não vale nada se não aponta para tal autenticidade 



108

espalhada no presente. O sonho, mesmo quando realizado parcial ou totalmente, 

mantém uma porta entreaberta para se desdobrar em novas possibilidades. Esse entreato 

chama-se esperança.  

Nem todos são tão mansos a ponto de simplesmente ficar 
esperando por esta bondade. Eles saem a campo para encontrar 
sua felicidade, inteligência contra crueza. A coragem e a astúcia 
são seu escudo, sua lança é a inteligência... a astúcia inteligente 
é a porção mais humana do fraco. (p. 345). 

Ainda Bloch, chamando atenção para a cultura da coragem de romper com o 

estado de coisas que torna o indivíduo infeliz, diz que, desde o romance popular até o 

arquétipo do herói (aquele que sai em uma jornada para resolver um problema da 

comunidade), os indivíduos têm procurado reconhecer e, às vezes, se espelhar em 

exemplos de superação em busca da realização de alguma utopia.   

Viver cada dia as mesmas coisas vai matando aos poucos. O 
prazer de viajar ajuda bastante a renovar anseios. Ele não só 
revigora a expectativa antes da partida para a viagem, mas o faz 
também enquanto se desfruta a vista. (p. 360). 

No caso dos “meninos” da Casa Grande, a “vista” é olhar Nova Olinda de 

fora, olhar a Casa de longe, e quando do retorno nunca mais são os mesmos. Alexandre 

contou que se lembra bem da primeira vez que viajou. A cidade mais longe aonde já 

tinha ido era Juazeiro do Norte. 

A gente tava na reunião aqui e Alemberg disse: Alexandre tu vai embora, ô... tu vai 

fazer uma viagem. Eu disse: pra onde é que eu vou? Ele disse: pra França. Êita, meu 

irmão... tu é doido... eu digo: eu vou pra onde, home? Eu cheguei em casa e disse: mãe, 

eu vou pra França. Tu vai pra onde, menino? Eu vou pra França. E isso fica aonde? 

Rapaz, fica num país fora aí... aí fui ajeitar a documentação. Minha vó chorava, meu 

pai chorava. Meus avô, que eu chamo de pai e mãe. E todo mundo chorava. Alemberg 

disse: ó, Alexandre, tu já viajou? Eu disse: já, eu já fui pra Juazeiro do Norte. Ele foi 

me explicar como era a viagem, que eu tinha que ir... acho que nessa época eu tinha 16 

anos. Tu tem que viajar de avião. Tu nunca viajou de avião. Vai viajar pela primeira 

vez. Vai atravessar o atlântico. Aí, eu fui pegar um mapa, ver como era. Aí, eu ia pra 

Portugal, de Portugal eu ia pra França. Só que tem uma reunião em Fortaleza. A 

primeira experiência que tu vai fazer é logo ir pra Fortaleza. A gente fica imaginando 
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como é as coisas. Eu vou fazer isso aquilo outro. Aí foi onde despertou, rapaz. Eu acho 

que o que mudou na minha vida foi essa viagem. Fiz essa viagem... 

Na percepção apressada, poderia se dizer: como pode algo tão trivial como 

viajar exercer tamanha modificação? Afirmo, pois, que esse ponto de mutação na vida 

de Alexandre e todos os outros “meninos” da Casa Grande tem um significado muito 

especial em suas histórias, porque eles carregam consigo o valor de serem pessoas do 

bem. Invocando Bloch novamente, vale a crença de que “os homens, assim como o 

mundo, carregam dentro de si a quantidade suficiente de futuro bom; nenhum plano é 

propriamente bom se não contiver essa fé basilar”. (p. 433). A viagem aparece aqui 

como a efetivação de um sonho, pois que necessário, porque o mero desejo não 

proporciona a ninguém a atitude do buscador que cada um essencialmente tem, como na 

referência aos heróis populares e líderes em geral. É preciso uma vontade enfática, pois, 

como diz o poeta: “Deus dá o frio conforme o cobertor”, ao que Bloch usa uma incrível 

metáfora para dizer algo semelhante: 

Desde o princípio exige-se das pessoas que se adaptem ao 
tamanho do cobertor e elas aprendem a fazer isso; só que os 
seus desejos e sonhos não obedecem. Nesse ponto, 
praticamente todas as pessoas estão voltadas para o futuro e 
tendem a ir além da vida que lhes coube. (Obra citada, p. 451, 
v. 3). 

Apenas os insatisfeitos consideram-se dignos de um futuro melhor. 

Corajosos, conquistam esse direito e rumam em direção ao futuro almejado, pois 

romperam a “ausência de sonho chamada destino”. (BLOCH, p. 452, v. 3). A esperança 

vence o medo, principalmente o medo da liberdade, como se refere Fromm (obra 

citada). Nova Olinda, França, o eldorado, o paraíso etc, são tantos os nomes desse 

“lugar” por que vale a pena continuar sonhando.

O amanhã vive no hoje e sempre se está perguntando por ele. 
Os rostos que se voltaram na direção da utopia foram, é 
verdade, diferentes em cada época, exatamente como aquilo 
que eles imaginaram ver nela no que diz respeito aos detalhes, 
de caso para caso. Em contrapartida, a direção é parecida em 
toda parte, sim, é a mesma quanto ao seu alvo ainda encoberto; 
ela se manifesta como a única coisa inalterável na história. 
Felicidade, liberdade, não-alienação, idade de ouro, terra que 
mana leite e mel, o feminino eterno, o sinal da trombeta no 



110

Fidélio e o cristomórfico do dia da ressurreição que se seguiu; 
são tantos e de peso tão diverso os testemunhos e as imagens, 
mas todos estão postados em torno daquilo que fala por si 
mesmo, enquanto ainda está calado. (BLOCH, obra citada, pp. 
461-462, v. 3).

O ser humano continua a cultivar essa condição do esperançar, apesar de 

todas as tentativas de abafamento, ao promover uma ousada inversão da sua perspectiva 

existencial em direção desejada, pois, como ensina Bloch: “A verdadeira gênese não se 

situa no começo, mas no fim, e ela apenas começará a acontecer quando a sociedade e a 

existência se tornarem radicais, isto é, quando se apreenderem pela raiz”. (p. 462, v. 3). 

A raiz da história e da sociedade, porém, é o indivíduo ativo, consciente e capaz de 

promover uma remodelagem dos roteiros herdados e ultrapassar as condições que 

parecem dadas. Quando ele consegue se apropriar de si mesmo, surge o espaço-tempo 

esperançado, mesmo que ainda em sonho, projeto, início da caminhada. 

Fazem-se necessários o respeito e a consideração pelo passado, pela história 

narrada que traz cada um dos sujeitos, independentemente de suas idades; a valorização 

do presente de modo a mergulhar na realidade cotidiana com seus pormenores 

formativos, relações de poder, produção de conhecimentos e relações intra e 

extraorganizacionais; levar em importante respeito o desenho do futuro e o lançamento 

de expectativas para os dias melhores que advirão. Por isso, nunca diga: isso é apenas 

um sonho!  

O sonho projeta um tempo-lugar onde eu quero passar os melhores 

momentos de minha vida. Onde eu quero e posso Ser-mais. Assim como o presente é o 

lugar de escolhas e eleição de prioridades com vistas ao futuro, essas projeções seguem 

por caminhos chamados metas, projetos, sonhos, visualizações, enfim. Essa atividade 

afasta o indivíduo de viver num cemitério de sonhos, um lugar onde se enterram desejos 

e floresce angústia para a colheita do desespero. 

Portanto, o sonho tem como metáfora de ser horizonte, que, por sua vez, tem 

a função de servir para a pessoa continuar caminhando. Para tamanha tarefa, faz-se 

necessária uma pedagogia.  

Pedagogia da esperança contra a ideologia do desespero 

As relações entre esperança, humanização e desespero partem da noção de 

história. O vivido, tanto individual como coletivamente, se encarrega de compor o lastro 
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onde se edificam as concepções temporais e a sensação de que o tempo corre para 

algum lugar. A história faz a marcação de acontecimentos que chamam a atenção para 

aspectos como aprendizagem, repetição ou não-repetição de fatos. Apoiado em Paulo 

Freire que sempre enfatiza que os humanos somos seres históricos e que a noção de 

historicidade enraíza os indivíduos no mundo, Jares (2005) enfatiza que os processos 

educativos começam, inexoravelmente, nos contextos sociais.  

Nesse sentido, temos de nos referir novamente ao discurso dos 
ideólogos do conservadorismo, que, com todas as suas 
poderosíssimas redes midiáticas, estão difundindo tal discurso 
em todo o mundo com o propósito de nos convencer de que a 
esperança, assim como a história, chegou ao fim (Fukuyama 
dixit). Nesse sentido concordamos com Maria Zambrano 
quando afirma que “assassinar a esperança” é um dos piores 
“crimes”. (JARES, p. 179).  

Caberia interrogar por que os poderosos e opressores tanto lutam para 

sepultar a esperança e desmobilizar a capacidade de sonhar, especialmente entre as 

juventudes. Mesmo tentando colocar um ponto final na evolução histórica, a 

humanização, no entanto, não se faz apenas repousada no passado, embora seja 

fundamental partir daí, mas lança-se nas antecipações utópicas como formas de ir 

abrindo espaço para a semeadura do futuro. E completa-se na ação cotidiana, que se 

costumou chamar de práxis, por envolver a reflexão sobre a história e a prospecção do 

futuro. É, portanto, o exercício do esperançar que abre brechas e desmente a ideologia 

da desesperança. Essa atividade, por sua natureza dialética, e ser um processo por 

completo, por isso seu caráter subjetivo assentado na concretude da realidade, recobra 

suas forças no sentido de alargar as estreitas faixas por onde faz florescer a utopia e o 

sonho.

Na esfera internacional, apesar de todas as tentativas de decretação do fim 

dos tempos e da impossibilidade de gerar transformações orquestradas pelas elites 

dominantes, há exemplos de contrafluxo nessa onda. As experiências dos fóruns sociais 

cujos temas lançam indagações e questionamentos sobre os modos de vida no Planeta, 

são grandes experimentos sociais dessa possibilidade ilimitada de reagir. Por exemplo, o 

fórum social mundial de 2002, que teve como tema “outro mundo é possível”, chama as 

populações oprimidas do mundo para enxergar além das propagandas oficiais e 

mercadológicas.  
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Essa tarefa de preservação e expansão da esperança diante do desespero 

exige uma atitude de comprometimento, aliando-se a esperança como um valor humano 

e social capaz de superar a hipocrisia da ideologia fatalista de que nada mais pode ser 

feito e que as populações devem se conformar com a situação atual. “Aceitar a 

inexorabilidade do que acontece é uma excelente forma de ajudar as forças dominantes 

em sua luta desigual contra os desfavorecidos”. (JARES, id. ibid, p. 191).  A aceitação 

resignada de tal situação é a raiz do sentimento de impotência que toma conta da 

extensas populações mundiais, particularmente as juventudes, os trabalhadores sociais 

que lidam com pessoas, como os educadores, abarcando, às vezes, alguns movimentos 

sociais, como alerta Frei Betto (2007), de que há uma indignação sem mobilização e que 

os movimentos sociais “não sabem como traduzir a esperança em projeto histórico”. (p. 

52). Esse é um terreno fértil onde os opressores constroem seus impérios. 

A ideologia da desesperança aposta nessa desilusão quanto ao 

estabelecimento de um futuro melhor, no ceticismo quanto à capacidade de lutar por 

isso e na “vitimização” dos oprimidos, que são sentimentos essenciais para lhes roubar a 

capacidade de ter e cultivar a esperança. Esse conjunto de idéias fomenta o pessimismo 

como forma de alimentar o desespero.  

Jares, defendendo a necessidade de uma educação “a partir e para a 

esperança”, expõe como opções as tarefas a serem realizadas na busca do conhecimento 

verdadeiro; o desvelamento da grande propaganda histórica e midiática; pelo acesso às 

conquistas sociais; a alfabetização afetiva que comunique a positividade e a 

sensibilidade; que se expanda a cultura da não-violência e aceitação das diferenças; que 

se implantem projetos comunitários de caráter solidário contra a competição; que a 

educação cumpra seu papel de oferecer opções e incentive a conquista da autonomia 

pela viabilização dessas escolhas. 

Como uma pedagogia poderia lidar com a educação da esperança como 

“força vital, animação” (BETTO e CORTELLA, 2007)? O próprio Frei Betto responde: 

“a esperança só é possível na liberdade”. (Obra citada, p. 19). Porque essa pedagogia 

incentiva os aspectos desejantes dos indivíduos, revolve suas biografias, ativa suas 

utopias de que o que existe pode ser transformado e o que não existe pode ser criado. 

Desperta no aprendente o sentimento de buscador, a necessidade de desapegar-se dos 

espaços de conforto (mesmo que esses sejam desconfortáveis) em favor da procura, da 

curiosidade, da inquietação, da insatisfação, da descoberta e da satisfação de que, 

quando move com esses conteúdos, o sonho já está sendo porque entrou em fluxo. 
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O processo de “esperação” é um trabalho complementar que envolve razão e 

intuição, não dispensa a agudeza da luta e a sensibilidade. Há uma dialética no 

esperançar que encontra espaço fértil nos humanos como seres inacabados, pois é 

justamente nesse inacabamento que se faz um buscador. Essa busca apoia-se no 

passado, mas não fica aí, tende para o futuro, no movimento constante do devir. Essa 

dialética é complementar em duas dimensões: negativamente, pela falta, pela 

insuficiência, pela insatisfação; e positivamente pela esperança, pelo desejo, pela 

vontade, pela utopia de fazer outros mundos, pelo perverter o destino herdado, pela 

ousadia de desafiar o impossível e conquistá-lo.

Por isso, a pedagogia da esperança, longe de aceitar e se 
conformar com uma política do possível (“é melhor isso do que 
nada”), pretende ir mais além, aprofundando nossa indignação, 
nosso inconformismo e nossa repulsa contra a pedagogia da 
exclusão, que separa o direito à escola do direito à igualdade e à 
desigualdade. (GENTILI, 2008, p. 122). 

Uma pedagogia dessa grandeza está a exigir um estado de atenção e 

envolvimento com as realidades e a própria existência, pois o autor assevera que é uma 

atividade multidimensional onde o indivíduo fica “com um olho no presente e outro no 

futuro” (GENTILI, id. p. 130). Assim como Ernst Bloch não separa esperança de ação 

política, Pablo Gentili reconhece que uma educação com origem e para a esperança é 

uma das formas de construir uma sociedade melhor para se viver. 

É do impossível que se nutre a pedagogia da esperança. De um 
impossível viável, de um impossível que, como meta, horizonte 
e estrela guia, ilumina nossa luta e alimenta o otimismo de 
nossa vontade para não desistirmos, para não cairmos no 
conformismo adocicado que os novos senhores do mundo nos 
impõem. É do impossível que se nutre a política, construindo 
utopias de igualdade e justiça, de liberdade e de solidariedade 
efetiva. Igualdade, justiça, liberdade e solidariedade que se 
constroem nas lutas de hoje e se fortalecem nas lutas de 
amanhã. (GENTILI, id. ibid, p. 130).  

É inegável a condição das juventudes como alvo das propagandas da 

sociedade de consumo e das ideologias que pregam a paralisia da capacidade de sonhar. 

Se todas as pessoas têm em si essa capacidade, independentemente da certidão de 

nascimento, é nas juventudes que, idealmente, se poderia encontrar mais acolhida e 
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expressão do desejo por mudança e assunção do papel de sujeitos dos mundos possíveis 

e impossíveis. Falta aos jovens, no entanto, um suporte para sonhar. E isso não é algo 

espontâneo ou por acaso. Justamente o contrário, por causa do potencial questionador e 

transformador que, historicamente, as juventudes atraíram para si. Ressalvadas as 

honrosas exceções, os jovens não encontram espaços educacionais (formais ou não 

formais) onde possam desenvolver a percepção de historicidade mencionada, espaços 

em que encontrem suporte para espalhar seus sonhos e possam ser apoiados no 

desenvolvimento dos seus projetos pessoais, afetivos, profissionais, e, quem dera, 

sociais e comunitários. “Assim, como não se projeta nada, deixa de existir a idéia de 

outro mundo possível, de um mundo novo, porque, para tanto, é necessário um anteparo 

que esses jovens não têm”. (BETTO e CORTELLA, obra citada, p. 42). Esses 

“anteparos” de que fala Frei Betto são instituições da educação formal ou não que 

experimentam uma pedagogia da esperança. 

Na esfera educacional, acredito que uma das coisas 
fundamentais para o desenvolvimento do jovem seria ajudá-lo a 
se tornar talvez não uma mistura de Teresa de Ávila com Che 
Guevara, mas a ter alguma coisa de ambos. Isso é difícil para o 
adolescente, porque ele está grávido de si mesmo. Como na 
gravidez, há uma série de sintomas da transformação que está 
ocorrendo no corpo e na vida: enjôo, alterações hormonais etc. 
O jovem fica enfastiado, com “dores de humor”, uma oscilação 
muito forte porque ele está dando à luz a si mesmo. Esse é um 
processo complicado. Se não formos capazes coletivamente, 
como geração, de mostrar aos jovens a possibilidade de 
esperança, ou seja, de semear a noção de história, de fazer com 
que eles tenham a idéia de projeto, de construção de futuro 
coletivo, sofreremos um apodrecimento completo. (BETTO e 
CORTELA, 2007, p. 44).

Como expus no início deste capítulo, a esperança e a utopia são os pilares 

subjetivos do projeto existencial. Quando se desenha um projeto, o indivíduo lida 

melhor com os obstáculos sociais e culturais, as interdições dos seus intentos desejantes. 

Mesmo sem certezas, sabe para onde quer ir. Quando, porém, não se tem um projeto, o 

indivíduo fica à mercê do destino, do que ele chama de sorte, se faz manipulável por 

algum aproveitador ou fica na impossibilidade largado na religiosidade, no seu pior 

sentido. Com o esquecimento da utopia, da própria capacidade de “esperançar”, 

portanto, sem um projeto, estão dadas as condições ideais para a proliferação do 

desespero e das mais diversas formas de violência. 
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5 – EXPERIÊNCIA AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA COMO POSSIBILITADORES 
DE UMA AÇÃO RESILIENTE 

"Aquilo que não me destrói me fortalece" 
Nietzsche

Toda situação de risco ou evento traumático exige a capacidade de adaptação 

criativa e traz consigo a possibilidade de transformação, apesar dos perigos e 

adversidades. Sobreviver a uma situação desfavorável é achar uma saída, como se diz 

na Casa Grande: é dar seu jeito. Quero considerar a existência, no semiárido brasileiro, 

generalizando, uma situação de risco.

Viver Nova Olinda é confrontar-se com a bipolaridade riscos e 

oportunidades, sendo mais riscos, obviamente. A caracterização do “estabelecido” em 

Nova Olinda - contexto geográfico, história, condição socioeconômica, realidade 

cultural, baixo IDH - não deixa dúvidas de que as crianças e adolescentes, numa 

dimensão social e comunitária, crescem em um estado de adversidade ao seu pleno 

desenvolvimento. Esse ambiente desfavorável é propício à reprodução do status quo

dominante que se arrasta por todo o sempre. Há um marasmo existencial, quebrado 

raras vezes com a fuga para São Paulo (a redução aqui exemplificada em “São Paulo” 

significa apenas um ícone para qualquer fuga ou busca do eldorado). Mesmo assim, 

Nova Olinda mantém, como não poderia ser diferente, relações com o contexto global 

do consumismo, da violência e do desespero.  

Nova Olinda é uma situação de risco. Nascer em Nova Olinda é estar 

marcado com o destino da roça, não pela roça em si, mas pelas condições com que são 

trabalhadas as terras, das quais muitas vezes só se colhe a fome. Os perigos de Nova 

Olinda estão espalhados nas ruas e até nas favelas que já existem, evento novo nas 

cidades do interior do Ceará. Os “meninos” lembram-se de que a rua era dos meninos e 

meninas, local da brincadeira, da vadiagem, da liberdade, as iniciações nos diversos 

aspectos da vida. Atualmente, a rua é lugar proibido. A violência avançou inclusive nas 

pequenas cidades e zona rural, e os cidadãos trancafiaram-se em casa. A rua passou a 

ser ocupada por todo tipo de marginais: prostitutos, traficantes de tudo que é tralha, 

vândalos, arruaceiros, alcoólatras e drogados. Nessas condições, haja resiliência desses 

jovens para superar essas adversidades e desfrutar o próprio desenvolvimento.  
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Por falar em “resiliência”, é preciso conceituar melhor esse termo que parece 

novo nos campos de conhecimento das ciências sociais e está relacionado com palavras-

chave como: capacidade (dispêndio de certa quantidade de energia para realizar uma 

ação); resistência (limiar de enfrentamento de situações difíceis a serem encaradas); 

relação vulnerabilidade e invulnerabilidade; persistência; aprendizagem, apesar de tudo. 

O termo resiliência veio da Física e da Engenharia e se refere à capacidade 

dos materiais retornarem à sua forma original após serem submetidos a um processo de 

estresse ou exaustão. Quer dizer reajustar-se.

Para os campos da psicologia, educação e ciências humanas e sociais, 

entretanto, resiliência é um conceito mais complexo dos que os dois há instantes 

descritos. 

Resiliência é a capacidade de o indivíduo agir de forma positiva perante as 

situações cotidianas, quer diante de algum risco, como nos empreendimentos pelo seu 

desenvolvimento, ou em situações potencialmente arriscadas. Portanto, não significa 

meramente sobreviver, mas aprender e se desenvolver com as situações vividas. É um 

processo que se desenrola ao longo da vida, por intermédio de fenômenos articulados 

entre si, e requerem suporte afetivo, social e cultural para a sua vivência. Popularmente, 

é “sacudir a poeira e dar a volta por cima”. Como dizem Poletti & Dobbs (2007, p. 14), 

é a “capacidade de se construir, criar uma vida digna de ser vivida a despeito das 

circunstâncias adversas”. O indivíduo resiliente é aquele que se rebela quanto ao 

escravismo histórico-cultural e, pela sua assertividade, barra a reprodução 

intergeracional dessa situação e encerra em si a história da exploração, conquistando a 

sua autonomia e emancipação. Isso não se confunde com otimismo ou um certo poder 

pessoal isolado da coletividade. 

Resiliência requer um sistema de relações que sirvam de apoio ao 

desenvolvimento do indivíduo, que deve aliar ainda fatores pessoais para superar 

situações limitantes e que sirva de suporte para viver em ambiente desfavorável. Deve 

combinar disposições pessoais mais sistemas de relações sociais, como: familiares, 

escola, bens culturais. A resiliência não é mero atributo unicamente pessoal, como se 

fosse um dom ou uma força positiva extraordinária, mas é uma atitude interativa em que 

o indivíduo aprende na relação com o meio ambiente. É uma atitude para enfrentar as 

adversidades sem deixar-se perecer diante delas. Ressalto que essa superação não se 

reduz simplesmente na resolução da situação, mas num processo de aprendizagem e 

desenvolvimento que serve ao indivíduo. 
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Diante dos chamados fatores de risco, como miséria, pobreza, 

desestruturação familiar, violência social etc, de longo prazo ou imediatos, revelam-se 

as vulnerabilidades individuais e sociais. Por isso, requerem os fatores positivos, tanto 

individuais (aprendizagem, experiências, autoestima, autonomia, capacidade reflexiva e 

de tomar decisões) como de suporte social caracterizado pelas redes de relações 

afetivas.

O enfrentamento das situações perigosas leva o indivíduo a acumular uma 

quantidade maior de experiências e a capacidade de lidar melhor com os aspectos 

negativos, quando recorrem aos mediadores entre os fatores intrapsíquicos e as 

situações da realidade. Esses mediadores apoiam-se num certo amadurecimento 

emocional conquistado no seio da família e noutras estruturas sociais de 

desenvolvimento social e cultural. Por isso, as pessoas resilientes são reconhecidas 

como mais afetuosas, generosas, mais empenhadas nas tarefas de estabelecimento e 

manutenção das relações interpessoais.  

É um processo multidimensional, pois envolve uma categoria singular, uma 

característica pessoal, bem como o resultado de um processo interativo ou um modo 

específico de funcionamento (comportamental ou psíquico) em comunidade. É, 

portanto, um entendimento social, comportamental e cognitivo. Implica adaptação 

positiva diante de uma situação em que se poderia correr grande perigo. Nessa trama há 

uma interferência entre vulnerabilidades individuais, fatores de risco do contexto em 

interação com suportes de proteção, que funcionam como amortecedores ante as 

ameaças. Esses fatores protetivos incluem capacidades de autoconhecimento e as 

competências sociais, familiares e suporte de serviços sociais. 

Para a Psicologia positiva, resiliência como resistência ao estresse é relativa, 

pois, ao referir-se a uma habilidade de superar adversidades, não quer dizer que o 

indivíduo saia ileso da situação. A atitude resiliente, entretanto, propicia que um 

indivíduo ou organização se precavenha ou sofra menos com as situações adversas, 

tornando a experiência em um novo aprendizado.  

A Gestalt-terapia chama essa interação positiva de “ajustamento criativo”, e 

esclarece que não se trata de uma simples acomodação às condições ambientais nem de 

uma certa criatividade individual alheia ao movimento social, mas  

[...] trata-se exatamente de um compromisso, ou melhor, de 

uma síntese que permite a cada um existir conforme sua opinião 
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– levando, porém, em consideração as normas locais e 

temporais – e encontrar seu próprio caminho no meio do 

conjunto. (GINGER, 2007, p. 183).

O autor ainda chama atenção para a relação interior / exterior, buscando 

interagir a criatividade individual com a capacidade de inserção social numa atitude de 

ajustamento que envolve intensa vinculação com a ambiente do entorno e algum 

autoconhecimento. Assim, é possível falar em resiliência como essa capacidade que alia 

uma condição intrapsíquica e o comportamento expresso. Diferentemente dos materiais, 

a resiliência em humanos desenvolve a habilidade antecipadora da afetação pela 

circunstância perigosa, possibilitando a avaliação e o planejamento de atuação quando 

do enfrentamento mesmo.  

Esse ajustamento criativo tem como características especiais a capacidade 

reflexiva, que propicia a condição de autonomia de não seguir cegamente a sina, quer 

seja o destino geracional comum na cultura familiar quer seja nas organizações 

autoritárias; a percepção de novas experiências como âmbitos de crescimento e 

desenvolvimento pessoal e social; a atitude de não “confrontar” agressiva e 

gratuitamente os pais ou outras autoridades, mas de negociar pelo diálogo como forma 

de acumular conhecimentos de interação social, enquanto reivindica o que acha direito; 

é criativo ainda o ajustamento que busca o fortalecimento da organização em que o 

indivíduo participa, família, escola, grupo social ou outros; enfim, o exercício da 

criatividade para ensejar condições de retroalimentação da autoestima, para que 

mutuamente ocorram relações produtivas e integradoras.

Os estudos sobre resiliência [TAVARES (2001), MELILO & OJEDA 

(2005), POLETTI & DOBBS (2007), ANTUNES (2003) e outros], referem várias 

concepções sobre a temática. A tendência majoritária é considerar uma capacidade 

humana de enfrentar situações de risco, mas referem-se ainda à manutenção de certa 

integridade, apesar das dificuldades, ainda a recuperação após transcorrido o evento 

traumático, e, por fim, a possibilidade de aprendizagem que se extrai da vivência em 

situações de risco em geral ou de experiências particulares. O importante é reconhecer 

que a atitude perante essas situações pode transformar-se em ponto de mutação 

existencial em que a vida dá uma guinada para outra direção. A atitude positiva é 

descrita pelo poeta como a necessidade de manter o equilíbrio entre a espinha ereta, a 

mente aberta e o coração tranqüilo. (WALTER FRANCO). 
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O grau de resiliência varia de acordo com a educação e o acesso à cultura, 

pois esses repertórios reforçam no indivíduo ou organização a capacidade de 

compreensão, resistência e superação das condições duras que a realidade lhes impõe. 

Pode-se perceber é que, na base da capacidade de resiliência está a crença na esperança 

como valor, a possibilidade de buscar cooperação, o estado de ajustamento das 

condições ambientais e intensiva vinculação com as energias da intersubjetividade, em 

que os indivíduos se apoiam mutuamente. 

Poletti & Dobbs (2007), citando estudiosos dessa temática, enumera os 

principais fatores de resiliência, com apoio em Stefan Vanistendael: a aceitação 

incondicional da pessoa; contar com algum apoio social; encontra sentido para a vida, 

por meio da religiosidade; ter algum “controle” sobre a vida; cuidar do desenvolvimento 

da auto-estima; encarar, quando adequado, as adversidades com senso de humor; e 

buscar constante encorajamento pessoal e nas relações interpessoais. Já para o casal 

Steven e Sybil Wolin, é preciso uma tomada de consciência antes das decisões; que o 

indivíduo tenha independência para reconhecer limites e possibilidades pessoais e 

coletivas; que tenha relações satisfatórias capazes de ajudar nas escolhas de trajetórias a 

seguir; além de tudo isso, cultivar a criatividade e ter iniciativa perante a vida. Tudo 

sem descuidar de valores éticos. E, citando Cyrulnik, dizem: 

Uma criança que pôde viver uma ligação afetiva de boa 

qualidade possui um melhor prognóstico de desenvolvimento e 

maior resistência em caso de infortúnio, uma vez que já terá 

adquirido uma maneira positiva de entrar em contato com os 

adultos e enxergar neles um porto seguro. (Id. ibid, p. 39). 

Os “meninos” da Casa Grande têm consciência das etapas de seu 

desenvolvimento. Seus relatos autobiográficos reconhecem, apesar de mencionarem 

dificuldades familiares e situações de pobreza, que o acesso à organização foi 

determinante para chegarem ao estádio atual de capacidade autônoma de sonhar com 

um futuro melhor do que tiveram seus pais e outros componentes familiares. Na 

convivência com a cultura organizacional da Casa Grande, é possível observar os 

principais fatores de resiliência há pouco descritos, especialmente a responsabilização. 
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A gente sempre teve na mão responsabilidade. Ela é o melhor material didático dessa 

escola de gestão. Desde pequeno a gente teve a responsabilidade nem que seja de ser 

responsável em organizar um campeonato de bila, ser responsável pela equipe que vai 

encher a bola pra fazer a festa. A gente tem que ter responsabilidade desde pequeno, 

esse é o maior exercício: responsabilidade e disciplina, ter horário pra chegar, horário 

pra sair, ter tarefas pra fazer, atividades pra fazer. Então, gerir mesmo, gerenciar essa 

máquina, se colocar no lugar da catraca que faz a engrenagem se movimentar. (JOÃO 

PAULO). 

A resiliência não se manifesta como eventos extraordinários, heróicos, com 

soluções pirotécnicas ou cenas cinematográficas. É expressa, no entanto, em atitudes e 

comportamentos do cotidiano, em situações corriqueiras e ao longo da existência do 

indivíduo. O exemplo da Casa Grande é basilar para mostrar como a atribuição de 

tarefas e suas responsabilidades podem produzir ações resilientes. Quanto mais cedo a 

criança tiver acesso a esses conteúdos de responsabilização, mais fortalecem os 

potenciais individuais de enfrentamento das crises. No caso da Fundação Casa Grande, 

além da responsabilização, os “meninos” alimentam prósperas relações afetivas e fazem 

questão de reconhecer o valor dessa interação como um suporte mútuo para suas vidas.  

Um caso de organização resiliente 

Assim como nas pessoas, é possível verificar resiliência em organizações 

sociais. As características resilientes transitam entre os indivíduos mediados pela cultura 

organizacional, garantindo o desenvolvimento mútuo, indivíduo e totalidade. Assim, 

tanto a organização como pessoa, são solicitadas a manifestar sua capacidade de 

presença diante das adversidades, o confronto com os desafios, quando postas à prova. 

Eis aí o extraordinário: nas situações adversas, manifestam-se as potencialidades 

humanas e organizacionais. Nesse entendimento, é possível considerar a resiliência 

como uma trajetória positiva, tanto da organização como dos indivíduos, além de se 

estender aos resultados experimentados por ambos, ao superarem, ou conviverem bem, 

com as adversidades. 

Os “meninos”, nascidos e crescidos em Nova Olinda, fizeram da Fundação 

Casa Grande uma organização resiliente. E, nesta condição, trilham uma ponte entre 

suas histórias em risco de estagnação e a escola, a aprendizagem de habilidades de 



121

gestão, artísticas, solidariedade, fraternidade, intersubjetividade. Todos os “meninos” 

sujeitos da pesquisa cursaram ou estão na Universidade. Eles reconhecem que essa 

ousadia para os moldes de meninos e meninos como eles e eu, oriundos de sítios, de 

periferias de cidades, de cidades empobrecidas do interior, seria quase impossível sem 

um férreo suporte comunitário e social. Segundo Antunes (2004), com base em dados 

do IBGE (2002), apenas 2,1% dos jovens mais pobres, entre 18 e 24 anos, estão no 

ensino superior. Além do apoio da família, quando é possível contar, ou alguma 

instituição social, é preciso cultivar uma coragem semelhante ao discutido no capítulo 

anterior, quando me referia à energia do guerreiro, o herói, aquele que não “entrega os 

pontos” facilmente. O ”menino”, falando da realidade em sua casa e a vontade de 

realizar um sonho, diz: 

Eles não podiam me ajudar em casa porque não tinham estudo suficiente pra isso. Daí 

tudo que eu fiz mesmo foi na raça. Quando eu cheguei pra fazer vestibular lá em 

Barbalha os caras de escolas particular de Fortaleza e que cresceram nas melhores 

escolas e... as pessoas dizem que isso não conta mais conta, conta e muito... não tem a 

menor condição, por mais que o cara só estude, que tenha grandes professores que a 

gente tem bons professores aqui em Nova Olinda, mas é diferente competir com o 

menino que do pré-escolar ao ensino médio numa escola particular, porque ele vai de 

manhã pra escola e de tarde só estuda e pronto, com direito a cursinho. (JOÃO 

PAULO). 

Segundo Celso Antunes (2004, p. 40), faz-se necessário ao jovem ter acesso 

a três valores fundamentais para o seu desenvolvimento: 

A necessidade de ser amado e de amar, a curiosidade que o leva 
a perseguir a verdade e as respostas às suas dúvidas e a 
necessidade de ser plenamente reconhecido como uma pessoa 
única, provida de mérito e qualidades. 

Todos esses valores são encontrados na cultura organizacional e nas rotinas 

formativas dos projetos desenvolvidos pela Casa Grande, pois, seguindo o raciocínio de 

Antunes, na Casa Grande, os “meninos” têm espaço para o autoconhecimento e o 

desenvolvimento da autoestima em práticas da gestão cultural e acesso à formação 

estética e ética que desenvolvem. A Casa Grande, mesmo não sendo uma escola formal, 

tem o seu currículo. E, pelo que se vê, é um currículo resiliente, pois promove uma 
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ecologia de saberes, como diz a educadora Maria Cândida (2008), por meio de práticas 

interdisciplinares, que vão desde o cuidado do ambiente físico da Casa, passando pelo 

acesso às linguagens artístico-culturais e culminando com a gestão colegiada da própria 

Fundação. Esses saberes vão colaborar no desenvolvimento de múltiplas 

“inteligências”, como: a cognitiva, aprender brincando, fazendo cinema, música, rádio; 

a afetiva, aprender a relacionar-se e fazer escolhas para si; e a social, aprender a servir à 

comunidade e aos mais novos que vão chegando à Casa Grande.  

A relação resiliência e sonhos 

A resiliência é um importante gerador de esperança, pois, com a superação 

dos obstáculos, o indivíduo se torna mais resistente e utiliza as cicatrizes para divisar 

um outro existir possível. Essa resistência fortalece no indivíduo a crença de que 

“existem possibilidades de modificar sua vida, ‘quebrar’ as tragédias transgeracionais, 

mudando os elementos da cena prescrita pelo ambiente”, segundo opinam Poletti & 

Dobbs (op. cit). Isso quer dizer que é possível perverter o destino e, pelo sonho, definir-

se por um outro projeto existencial, um contraroteiro, um script mais adequado à busca 

da sua felicidade. Para tanto, é preciso cuidar dos potenciais humanos e encontrar canais 

de expressão de todas as latentes capacidades. Os potenciais inertes podem permanecer 

durante toda uma vida sem se manifestar em seu significado cultural de resistência, 

quando não têm a oportunidade de encontrar algum tipo de apoio educacional ou 

serviço assistencial.  

Aqui na Casa Grande é onde eu tenho todo esse suporte, conhecimento, de praticar as 

coisas que eu aprendo, e conhecer novas pessoas, e despertar para um mundo 

diferente, não ser só esse mundo que meu pai venha me oferecer. Aqui foi onde eu 

encontrei uma vida diferente dos demais, meus amigos e meus irmãos que eu tenho, 

entendeu?. Dentro disso...na minha família, quase tudo é envolvido com droga, droga 

que eu estou falando é esse negócio de cachaça, tudo. E eu disse... eu fui uma pessoa 

que eu consegui me livrar disso. (AURELIANO). 

O que se costuma chamar de atitude é uma postura diante da vida dada e 

perante a vida que se quer viver. A atitude resiliente de “saltar” os roteiros 

preestabelecidos mostra as principais características dos indivíduos com potencial de 
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enfrentar e superar situações de crise e ainda sonhar; ter flexibilidade ao suportar ou 

enfrentar as adversidades; relativizar a vulnerabilidade com ajustamento criativo, como 

ensinou a Gestalt; exercer intensiva confiança na capacidade de avaliação de si e da 

realidade; e sociabilidade ou busca de apoio e fatores positivos de expressão dos 

potenciais.

O sonho resiliente é aquele que sobressai das mais duras situações de risco. 

É engendrado por características pessoais que se encontram acima da mediocridade, 

com profunda vinculação com a realidade, que enseja autoconhecimento, aliando-se à 

perseverança e a escolha de um projeto. A disciplina do médico austríaco Victor Frankl, 

preso em campos de concentração nazista, é exemplar. Apesar das atrocidades, ele 

colocou como sonho a possibilidade de uma humanidade com sentido. Para tanto, era 

preciso em primeiro lugar sobreviver. Depois foi necessário sair daquela realidade e 

comunicar o processo e mostrar as cicatrizes. De tudo isso, ele tirou uma aprendizagem 

que redundou em uma teoria, posteriormente reconhecida como uma abordagem em 

Psicologia, a Logoterapia.

Tavares (2001, p. 46) ressalta que a resiliência se refere ainda a uma 

qualidade, que psicológica e sociologicamente, responde por uma relativa quantidade de 

equilíbrio e reequilíbrio após alguma adversidade. 

Esta capacidade pode ser fortalecida com o desenvolvimento do 
seu auto-conceito, de sua auto-estima e, porventura, da sua 
dimensão espiritual como abertura à esperança subjacente à 
idéia de imortalidade que, normalmente, acompanha a 
experiência do ser humano de todas as culturas e religiões 
antigas, modernas, pós-modernas, emergentes.  

Em comum, o “menino” Aureliano e o outro Frankl agarraram-se à 

realidade, cultivaram a esperança, desenvolveram um quantum de autoestima e não 

soterraram a capacidade de sonhar com uma outra trajetória possível para suas vidas. 

Assim são tantos outros sujeitos resilientes vivendo, sobrevivendo por aí, mas que não 

ganharam tanta visibilidade. Cuidado, porém! O indivíduo não possui “algo interno” 

que, isoladamente, se caracteriza numa força essencial capaz de resolver e superar todas 

as situações adversas. Faz-se necessária a qualquer sonhador a presença de uma relação 

social saudável em que figuram pessoas ou processos que confirmem o status do 

indivíduo como um ser capaz, portanto, com a inesgotável possibilidade de Ser-mais. 
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O que se verifica em comum nesses indivíduos é a flexibilidade ou a 

capacidade de promover ajustamentos criativos. Também uma certa invulnerabilidade, 

que não pode ser confundida com isolamento, apatia ou alienação. A relativa 

invulnerabilidade refere-se à qualidade de se organizar após o trauma. Para tanto, o 

acesso a formações que facilitem o desenvolvimento de habilidades para a emancipação 

é fundamental na formação cidadã. Ainda Tavares (obra citada), posicionando-se quanto 

ao tema, assevera: 

Pessoalmente, considero que os sistemas de Educação e 
Formação do cidadão para a nova realidade social que é a nossa 
deverão possibilitar o desenvolvimento de mecanismos físicos, 
biológicos, psíquicos, sociais, éticos, religiosos que o tornem 
mais resiliente, menos vulnerável e lhe permitam ser um 
agente, um actor ou, o melhor dizendo, o autor eficaz na 
transformação e optimização da sociedade em que vive. (p. 48). 

O autor reclama que se retorne o indivíduo ao lugar de sujeito, em 

contrapartida ao movimento chamado antipsicologismo e abordagens sistêmicas, que 

sobrevalorizaram o social em detrimento do indivíduo. Apesar de a produção de sonhos 

ser muito dependente de suporte social e comunitário, é fundamentalmente uma 

atividade do sujeito. É ele que assume sua história, que reconhece sua trajetória 

existencial e se torna resiliente ao ponto de, corajosamente, perverter sua sina 

determinística. Tavares (op. cit.) é favorável a uma refundação do sujeito consigo 

mesmo, evento possível numa cultura de relações afetivas integradoras, porque “não 

podemos continuar a alicerçar a convivialidade entre as pessoas no medo, na 

desconfiança, na suspeição, na injustiça, na traição, na exploração, na exclusão, no 

desespero...” (p. 51-52).

O autoconceito, em que o sujeito se reconhece como dotado de capacidades 

potencialmente infindas, é o lastro subjetivo em que se estrutura e desenvolve um 

considerável senso de autoestima. Esta é das principais características onde prolifera a 

resiliência, tanto nas pessoas como nas organizações. Autoestima significa reconhecer-

se dotado de potencialidades e limitações. É apreciar a si mesmo, o que tem sido, sua 

história, onde e com quem convive. É cultivar um profundo respeito pela vida em suas 

diversas dimensões. Portanto, a autoestima é essencial na formação do indivíduo e um 

dos valores mais importantes na coesão e coerência da cultura que se desenvolve nas 

organizações. As pessoas resilientes, bem como as organizações com essa característica, 
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apontam para uma nova sociedade, trabalham na construção de um novo mundo, 

acham-se importantes, como fazem os “meninos” da Casa Grande quando se preocupam 

em educar os “pequenos” que ainda vão chegar à Fundação, no cultivo e busca de 

realização dos próprios sonhos. E tornam-se incentivadores daqueles que sonham em 

sua coletividade.  

Sonhar é exemplo de uma atividade resiliente. Tanto se pode sonhar em 

transformar uma situação adversa quanto em ressignificar as realidades em que se tem 

vivido. Tavares (obra citada) ainda adverte para o fato de que é natural à pessoa humana 

“ser flexível e persistente”, portanto com o enorme potencial de (re)adaptação criativa.  

Analogamente, podemos presumir que a resiliência, no âmbito 
psicológico, consistiria numa força protectora do núcleo da 
personalidade que não seria concretizada mediante a oposição 
rígida de uma força contrária, ou seja, de uma espécie de 
escudo posto em acção – como se poderia pensar ser o caso 
numa explicação relativamente mais simplista da 
invulnerabilidade -, mas resultaria antes de uma incessante 
reconstrução da estrutura psicológica do individuo, no 
confronto com as circunstâncias adversas, externas e internas, 
sempre presentes ao longo de todo o desenvolvimento humano. 
(RALHA-SIMÕES, 2001, p. 108). 

Lição maior dessa atitude humilde de reconfiguração de si mesmo pode ser 

dada pela “menina” da Casa Grande, hoje professora, quando diz:

Acho importante esse tempo que a gente se dá dentro da Casa Grande pra pensar e 

repensar quantas vezes for preciso em relação aos nossos sonhos, em relação aos 

nossos desejos, é a melhor coisa que tem porque você acaba amadurecendo e não se 

precipitando em determinadas coisas. (SAMARA). 

Apesar da pressa com que passa, a maioria das pessoas não está em 

movimento. São pessoas não atentas às instituições desintegradoras da sociedade 

contemporânea: as ameaças ambientais, as formas várias de violência e o desespero. 

Desconhecem que precisam de fatores de proteção que influenciem e melhorem as 

atitudes pessoais diante de situações de risco. Como diz Samara, para amadurecer e não 

se precipitar, pelo menos sem estar munido de um sonho e com forte estrutura de 

resiliência pessoal e social. 
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Subverter o destino pela vivência da experiência autônoma e solidária onde 

ocorrem a aprendizagem formadora e a (re)historicização de si mesmo. Este é o sentido 

derradeiro que alcança a resiliência imbricada com as educações. Desde criança, quando 

brinca e devaneia, ao adulto que mergulha nos contextos difíceis de se enfrentar, mas, 

mesmo assim, sonha, é possível verificar que o grau de resiliência interfere na 

capacidade de sonhar, pois essa educação que lhe confere confiança, segurança e 

esquemas organizativos está permeada por princípios inegociáveis, como se vê na Casa 

Grande: a recíproca aceitação incondicional da pessoa, ocorrente entre os diretores e os 

“meninos”, e crença, também recíproca, na capacidade produtiva e responsabilização de 

cada um e de todos juntos; a firmeza com que defendem o ethos da Casa Grande, muitas 

vezes incompreendidos por aqueles que não participam da Casa; o coletivo 

planejamento das atividades em contraposição ao espontaneísmo comum nas atividades 

relacionadas ao chamado terceiro setor; a manutenção do espaço de convivência 

cuidado e flexível, bom de se estar; e a preservação do espaço-tempo da organização 

pautado pela disciplina que garante a educabilidade das pessoas que ali convivem. 

A percepção da Casa não se faz apenas descritiva, mas também prospectiva e 

propositiva. A Casa, como instituição formadora, tem seus conteúdos transmitidos, 

negociados, aprendidos, altamente valorizados pelos “meninos”. Esses conteúdos que 

compõem seu currículo flexível formam a agenda que interfere diretamente nos sonhos 

e projetos existenciais. A proposição que lhes lança para o futuro é a atitude resiliente, a 

aposta no positivo, na integridade da pessoa humana e da comunidade. 

Os requisitos são gerais para um bom ajustamento pessoal e social. A 

resiliência, entretanto, é uma capacidade individual no sentido da atitude perante a vida, 

no sentido da ação diante das adversidades. Como diz o poeta “cada um sabe a dor e a 

delícia de ser o que é”(CAETANO VELOSO). Cada um vive seus dilemas pessoais de 

maneira singular com base na capacidade resiliente inata. Inata aqui tem o significado 

de potencialidade, que pode vir ou não a ser despertada e desenvolvida, a depender das 

condições materiais e coletivas.  

Resiliência social e comunitária 

O enfoque de uma resiliência social e comunitária encontrou ressonância na 

América Latina, contrapondo-se a uma abordagem mais individualista corriqueira nos 

Estados Unidos e na Europa.  Ante as realidades latino-americanas catastróficas, tanto 
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de condições climáticas quanto sociais, há um histórico de solidariedade entre os povos. 

Tantas vezes, pessoas deveras pobres abrem mão de um pouco do pouco que dispõem 

para ajudar o semelhante.  

Por isso, não é de estranhar que a contribuição latino-americana 

ao conceito de resiliência seja maior quanto ao enfoque coletivo 

e que esteja enraizada na epidemiologia social muito mais do 

que nos enfoques clássicos que explicam o processo saúde-

doença, baseando-se na observação de casos individuais. 

(OJEDA, 2005, p. 49).

Esses estudos do que é endêmico na América Latina, particularmente sua 

capacidade de expressar a solidariedade, têm o enfoque coletivo e busca as raízes dos 

problemas na estrutura social. Por isso, a resiliência social e comunitária desloca o seu 

foco, quanto ao objeto, para o que resta de positividade, a saúde, a alegria, o prazer, a 

fraternidade etc; e sua percepção para a coletividade e a situação econômico-social, pois 

estas categorias servem para mobilizar as capacidades solidárias na promoção das 

transformações que se queiram necessárias. Os “meninos” da Casa Grande já 

descobriram isso e exercitam diariamente sua solidariedade. 

Sonhar é bom. Melhor ainda quando se é junto. Assim, por exemplo, trazendo esse 

pensamento de sonho aqui pra Casa Grande, vale o coletivo. Como diz Raul Seixas: 

“sonho que se sonha só é só um sonho; sonho que se sonha junto é realidade”. Cada 

um vendo e acreditando e fazendo construir o sonho de cada um. É possível ter as 

coisas em qualquer lugar que você queira. Alemberg mesmo fala que o melhor de se 

construir as coisas é onde não tem nada, e tem tudo pra se construir. (AÉCIO). 

Esse “onde não tem nada” é o “lugar” onde o indivíduo se confronta com a 

situação limite de que fala Paulo Freire.  O locus onde se misturam limitações e 

possibilidades. É o tempo de ousar cultivar esperança onde foi plantado o desespero e 

este se alastra como erva daninha. Mas este não deve ser um trabalho solitário. A 

solidariedade apresenta-se como uma proteção para as populações despossuídas e, 

embora todo individualismo e toda competição que possam persistir, é na coletividade 

que buscam apoio mútuo. Ojeda (op. cit.) ainda sugere condições que sustentam o 
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desenvolvimento da resiliência social e comunitária, como sendo: o cultivo de uma 

autoestima coletiva, em primeiro lugar. Essa condição refere-se ao senso de pertença e 

ao prazer de pertencer a algo. No caso da Fundação Casa Grande, esse é um dos pontos 

mais fortes. Todos os depoimentos dos participantes falam de uma elevada autoestima 

organizacional, expressa individualmente na assunção da identidade “meninos da Casa 

Grande”. Essa é a segunda condição descrita pelo autor - a identidade cultural. Com 

quase duas décadas de existência, a Casa Grande, sem negar-se a transformar e 

incorporar novidades, continua mantendo uma unidade, garantida pela disciplina que 

educa e forma os sujeitos, pela qual é reconhecida. Essa identidade ressoa no orgulho 

que têm os “meninos” em manter o “sobrenome” Casa Grande, mesmo depois de terem 

saído de lá.

Então, quando a pessoa sai pra alguma outra atividade da Fundação, ela não sai com o 

nome dela, mas sim sai como os meninos da Fundação, todos eles junta um conjunto… 

se um for trabalhar pra um show a gente trabalha em conjunto por causa que a gente 

tava trabalhando num conjunto que tivesse todos, todos crescem unidos, esse é o teor 

da união que tem, a união de todos e todos por um. (DEMONTIER). 

A terceira condição é a manutenção de um certo humor social, ou seja, como 

diz o próprio autor, rir da própria desgraça. Obviamente, percebi um clima de alegria 

reinante na Casa Grande, mas, objetivamente, não tinha como objeto esse tema, por isso 

apenas registro. Quero transcrever, no entanto, um trecho de uma entrevista com uma 

“menina” da Casa Grande, que é por demais engraçada.  

Pai, se eu passar de ano o senhor me dá uma bicicleta?” Aí, ele falou: “não, mas se 

você não passar de ano eu vou lhe dar uma surra”. “Por que pai, mas fulano de tal, 

num sei  quem vai ganhar um presente do pai…” Ele disse: “porque você não trabalha, 

o seu trabalho é estudar e você não está fazendo mais do que sua obrigação.

(SAMARA). 

Samara hoje é professora e mãe de dois filhos. E ri quando se lembra dessa 

situação, sem guardar mágoas do seu pai, pois, com isso, aprendeu a responsabilização. 

Esta temática assemelha-se à quarta condição do autor mencionado, coincide com um 

dos mais fortes pilares da Casa Grande. Ele chama de “honestidade estatal”; eu chamo 
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de ética e responsabilização. Isso vai além da transparência da “coisa pública”, como 

diz o autor: 

Implica a existência de uma consciência geral, que condena a 
desonestidade dos funcionários e valoriza o honesto exercício 
da função pública. Os desvios administrativos são mais graves 
quando não afetam apenas a elite governante, mas quando 
também impregnam todos os extratos da sociedade. (OJEDA, 
id. p. 52). 

Citando o exemplo de campanhas de solidariedade quando de uma catástrofe 

natural, Ojeda diz que ninguém se dispõe a ajudar ou oferecer sua solidariedade se não 

confia em quem administra os recursos destinados à restauração. Os “meninos” se 

entregam de tal modo à Casa Grande que vão de encontro às suas famílias, em muitos 

casos, e à comunidade de Nova Olinda, em tantos outros. Por isso, insistem tanto em 

que a Fundação é uma “escola de gestão”, e desde cedo que o “menino” chega lá, 

dependendo de sua avaliação e empenho, recebe uma “gerência”.  

[...] aí, Alemberg olha a gente e diz: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a 

direcionar os bois, no bom sentido... olhe, você vai ser recepcionista, você vai ser 

diretor do jardim, você vai ser diretor de esportes. E foi dando nome às pessoas e 

cargos, que na época a gente não pensava na dimensão disso aqui, como era que ia ser, 

viemos só pela Casa...(ALEXANDRE).

A resiliência social e comunitária, além do enfrentamento de problemas e 

superação de dificuldades e aprendizagem coletiva, serve ainda para a capacidade de 

formar gerências e lideranças socialmente reconhecidas. É um exercício de 

“inclusividade” numa sociedade marcadamente excludente.  

Ainda com base em Ojeda, as condições de desenvolvimento da resiliência 

social e comunitária têm seus contrários. O “malinchismo” – termo que o autor se 

apropria da História do México -, o fatalismo, o autoritarismo e a corrupção. O 

malinchismo é o contrário do senso de pertença, pois se refere à atitude tão corrente nas 

culturas dependentes de que o bom é o que vem de fora. Existe até um ditado popular 

muito recorrente que diz: santo de casa não faz milagre. Talvez, por isso, os “meninos”, 

com sua banda que toca música brasileira, saiam de Nova Olinda para tocar na Europa, 

enquanto ainda em sua cidade não façam tanto “sucesso”. O fatalismo destrói a noção 
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de identidade cultural, pois as atitudes finalísticas e reducionsitas perante a realidade 

obstaculizam as possibilidades de reflexão e ação dos indivíduos. Em contraposição ao 

“humor social”, o autor refere o autoritarismo, que, aliás, não tem graça nenhuma. A 

história social da América Latina é inundada de longos períodos ditatoriais, que 

promovem centralismos e exclusão, impedindo a criatividade e a inovação em geral e 

deixando marcas obstrutivas nas gerações de cidadãos. Sobre o quarto antípoda, o autor 

diz: “Na realidade latino-americana, a corrupção é o principal fator inibidor da 

resiliência comunitária”. (Id. ibid, p. 54).

Segundo a ONG “Transparência Internacional”, diversos países da América 

Latina estão entre os mais corruptos do mundo e nenhum está entre os menos corruptos. 

Nessas nações o interesse privado se sobrepõe aos proveitos coletivos. Mesmo as 

organizações do chamado terceiro setor precisam de atenção especial, pois, ainda que 

não sejam parte do setor estatal, na maioria de seus escopos de atuação, desempenham 

funções públicas de atendimento social e comunitário. O principal cuidado com a 

corrupção, além da dilapidação do patrimônio público, é que, motivada pela 

impunidade, a desonestidade impregne toda a comunidade e se torna um traço da 

cultura, ingresse no discurso corrente e cotidiano como algo “natural”. 

A resiliência social e comunitária desenvolve nos indivíduos as habilidades 

de estabelecer relações interpessoais de ajuda mútua. Para a crescente qualidade dessas 

relações, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma comunicação autêntica e 

construtiva, capaz de produzir um espaço-tempo de franco e aberto diálogo sobre os 

problemas sociais e a relevância das potencialidades de que dispõe a comunidade. Esse 

diálogo é um locus privilegiado para o desenvolvimento de uma consciência e tomada 

de decisões compartilhadas. É requisito essencial para garantir participação, 

aprendizagem e fortalecimento da comunidade. Essas condições ensejam nos indivíduos 

e nas organizações como organismos a capacidade de acreditar no futuro, de ter utopias, 

sonhos, esperança, superando o estado de desespero em que possam ser afetadas pelas 

mensagens fatalistas que recebem das culturas dominantes.   

Os indivíduos e organizações têm ainda que lutar contra um problema muito 

comum entre as populações empobrecidas. O sentimento de inculpação por haver 

galgado alguns degraus e conquistado uma vida melhor. Infelizmente, há uma tendência 

muito incentivada pelas instituições burocráticas de chamar os indivíduos a se comparar 

com aqueles que se encontram em piores condições, para que se acomodem e 

pacientemente aceitem seu estado de coisas. Não é raro encontrar, contudo, indivíduos, 
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mesmo os que realizam trabalhos sociais e comunitários, que expressam esse 

sentimento de culpa. Isto pode ser um paradoxo, porque “pesquisas demonstram que a 

culpa impede a manutenção da esperança, utiliza inutilmente energia vital e diminui as 

capacidades do organismo de se defender dos micróbios, vírus e bactérias”. (POLETTI 

& DOBBS (2007, p. 67). O paradoxo reside no fato de alguém que se culpa vir diante 

de pessoas despossuídas para falar de esperança, sonho e utopia.

Como as situações de risco, expressas ou iminentes, são importantes na 

configuração de sociedades, nas relações interpessoais e mesmo na constituição de 

sonhos das populações assim submetidas. Contemporaneamente, vive-se em constante 

situação de crise (risco e oportunidade). Desde os gigantescos problemas ambientais ou 

econômicos planetários aos riscos numa rua qualquer de Nova Olinda, verifica-se uma 

tentativa de fuga da realidade, pelo uso de drogas ou pelo alheamento existencial, 

contribuindo para o desenho de realidades difíceis de se cultivar os sonhos. O trabalho 

com sonhos aqui aparece como uma possibilidade de identificar, clarificar, tomar 

consciência do mundo em que se vive; uma chance de apropriar-se de sua história e 

reconhecer na sua trajetória a jornada de um sujeito que detém potenciais de realização 

infindos. Funciona como uma antecipação, uma prevenção contra realidades que se teria 

que remediar posteriormente; oportunidades que precisariam ser criadas não 

isoladamente pela família, pela escola, pela polícia ou instituições outras que a 

sociedade cria para remediar o que já aparece como problema.  

Ser radical e ir tocar na raiz do desespero é mover com a esperança. É 

assumir a verdade de que se trata de uma questão política; é reconhecer que todos os 

poderes públicos e paralelos são coadjuvantes na permanência da intocabilidade da 

temática dos sonhos, como tem sido mais cômodo estigmatizar de que se tratam de 

devaneios infanto-juvenis. 

Ante tal desvelamento de grandes interesses, lembrei-me do conceito de jogo 

em Eric Berne (1977, p. 160), de que se trata de um conjunto de transações socialmente 

aceita, pactuadas e ritualizadas, para manter a ordem das relações humanas.  

A visão de que a vida humana é principalmente um processo de 
encher o tempo até a chegada da morte, com relativamente pouca 
escolha durante esta espera, é um lugar comum, não uma resposta 
final. Para certas pessoas afortunadas existe algo que transcende 
de todas as classificações de comportamento, que é a consciência; 
algo que se ergue sobre a programação do passado, que é a 
espontaneidade, e algo que é mais gratificante do que os jogos, 
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que é a intimidade. Isto pode parecer perigoso para os 
despreparados, mas não é um objetivo inatingível. É uma meta 
para os que acreditam que mesmo que não exista esperança para a 
raça humana, ela existe para os indivíduos que a compõem. 

Embora não se detenha em propor uma metodologia social e comunitária 

para o desenvolvimento da resiliência, a educação biocêntrica assume como princípio a 

ideia de que os seres humanos são potencialmente adaptativos, evolutivos e integram-se 

pela positividade, como esclarece a educadora Ruth Cavalcante (1999, p. 46):  

Esse processo metodológico visa estimular uma reflexão 
consciente e, portanto crítica da realidade; estimula o potencial 
criativo e toca principalmente o núcleo afetivo das pessoas. Aí 
acontece o desenvolvimento da Inteligência Afetiva 
contribuindo para a formação de educadores críticos, criativos, 
solidários, afetivos, éticos e envolvidos com o processo de 
transformação pessoal e social no sentido da preservação e 
desenvolvimento de todas as manifestações de vida.  

Mesmo que dotados de uma programação do passado, como dizia Eric 

Berne, os sujeitos são seres capazes de gerar e dar sentido à sua existência. Quando os 

sujeitos se educam tendo a vida como centro do processo encontram significado naquilo 

que fazem, nos programas de estudos de que participam e nas relações interpessoais que 

mantêm. A educação biocêntrica quer compreender e facilitar os canais de expressão 

dos potenciais instintivos, afetivos e transcendentes da pessoa humana. Reconhece que, 

mesmo quando há uma reflexão individual, mesmo por ser a pessoa incompleta, naquele 

momento a pessoa e a reflexão formam uma totalidade. Os seres humanos trazem a 

marca da incompletude, mas quando se relacionam afetiva, solidária e fraternalmente, 

colapsam o fluxo de inacabamento e momentaneamente se tornam inteirezas. 

Certamente, a ampliação da percepção das realidades intra e extrapsíquica alarga a 

capacidade de enfrentar as dificuldades, pois desvelam o erro e as pessoas são mais 

propensas a aprender com as situações de risco.

Uma educação nesses moldes é capaz de fortalecer a educabilidade do 

sujeito emancipado. É capaz de superar a atitude egóica da inculpação pelo 

desenvolvimento da inteligência afetiva e promover a fraternidade do encontro entre 

aqueles e aquelas que, juntos, citando ainda a educadora Ruth Cavalcante, “buscam não 

apenas o autoconhecer-se, mas também conhecer e mudar a realidade”. (Obra citada). A 

percepção do fluxo da vida e a ousadia de inserção nesse fluxo são requisitos 

imprescindíveis para a capacidade de gerar vida para a própria vida e para a 



133

comunidade, além de ensejar as transformações necessárias e urgentes: práxis – reflexão 

e ação em conformidade com uma nova e evolutiva postura da humanidade. 

A resiliência social e comunitária potencializa a tendência humana de 

atualização e faz lembrar que  

O potencial humano é tão infinito quanto a adaptabilidade 
humana. Cada geração de pais tem a opção de oprimir seu 
rebento com maldições seculares, ou de proteger a 
espontaneidade do filho, encorajar sua consciência e responder 
às suas necessidades íntimas, de modo que possam alcançar seu 
potencial total. Por baixo da superfície, a natureza básica das 
pessoas é como uma fonte perene, sempre pronta a alimentar a 
vida com suas águas doces. (STEINER, 1976, p. 295). 

Às vezes, os indivíduos se esquecem de que são dotados desses potenciais, e 

que precisam de constância, regularidade e esperança para que continuem a cultivar 

esses valores. A narrativa do “menino” Aécio é esclarecedora para exemplificar isso: 

Antes mesmo da gente ganhar esse projeto da banda que a gente inscreveu, Alemberg 

dizia: eu vou comprar uma banda, eu vou comprar uns instrumentos pra vocês. E, eu 

me lembro que tinha... Alexandre de Lica... ele tocava mais nós. E nós dizíamos: o 

projeto da banda vai ser aprovado. E ele ficando aqui e querendo: êita, a gente vai 

ganhar os instrumentos, vai ganhar contrabaixo, bateria pra nós tocar... e ele saiu um 

mês antes de chegar... desesperou... talvez se tivesse persistido...

Faltaram a Alexandre de Lica, bem como a tantos outros que passaram pela 

Casa Grande, a inteligência do esperançar e a habilidade de perseverar. Ele desconheceu 

que o sonho se edifica numa responsabilidade pessoal e social; que a capacidade de 

alimentar a esperança é um compromisso ético, pois prima pelo bem individual e social, 

aliado ao compromisso estético pelo acesso e propagação do belo. O entrecruzamento 

da educação biocêntrica, o cultivo dos potenciais humanos e a atitude de esperançar 

tramam solo fértil para o desenvolvimento da ecologia ético-estética, que nada mais é 

do que a manutenção de um ambiente bom de se viver.  

Viver bem pra mim é a pessoa poder trabalhar e poder também aproveitar a vida, 

poder ter um laser, a pessoa poder assistir a um filme, a pessoa ter condição de pagar a 

assinatura de uma boa revista pra ler, a pessoa poder comprar um livro pra ler, a 
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pessoa poder de repente juntar os amigos e fazer uma festa e dar uma volta de 

bicicleta, tomar banho num açude. Viver bem é isso aí, poder viajar pra conhecer 

pessoas novas, poder ter condição de fazer alguma coisa paralela ao que faz 

profissionalmente, então eu acho que viver bem é isso. Viver bem é a pessoa ter 

condições de produzir e pensar isso é viver bem. Porque tem gente que infelizmente não 

tem esse privilégio. Tem gente que trabalha pra viver e tem gente que vive pra 

trabalhar... Eu acho que viver bem é isso, é a pessoa poder pensar e agir, produzir, 

raciocinar, propor coisas. Eu acho que é isso. (JOÃO PAULO). 

Deve ser isso, mesmo, João Paulo! Todos os estudos psicológicos e 

sociológicos sobre como os indivíduos devem conduzir bem suas vidas dizem de outra 

forma o que os “meninos” da Casa Grande sabem na sua simplicidade desde que 

chegam lá. Chegam, e se deparam com suas inestimáveis potencialidades de articulação 

e autogestão. Reconhecem que essa consciência traz consigo uma responsabilidade que 

é para a vida inteira, que transborda para os cuidados com os outros e passam até a 

enxergar a comunidade como merecedora dessa atenção. A ampliação desse 

entendimento existencial dá suporte à autonomia, ao controle sobre a própria vida, 

vislumbra oportunidades de mutação e reconhece a necessidade de ter esperança em si, 

nos outros e no mundo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quero começar o fim deste trabalho evocando a dimensão benéfica do erro. 

É o reconhecimento de que os começos sempre finalizam outras situações e, 

mutuamente, os finais lançam novas perguntas, portanto, outros começos. As 

conclusões são chegadas, mas, ao mesmo tempo, partidas pelos trilhos dos 

inacabamentos. E ninguém melhor do que Paulo Freire para ajudar a compreensão 

desses paradoxos. 

Nós sabemos que nem sempre a resposta obtida pela 
experimentação é suficiente ou satisfatória: por vezes o que surge 
fruto de nosso empenho intelectual não está à altura da exigência 
das perguntas. É preciso, então, que o (a) cientista educador saiba 
lidar com a ansiedade. Não castrá-la, mas sim amansá-la. E é 
nisso, nesse exercício, que o cientista educador vai inventando a 
rigorosidade necessária. Vale dizer, o rigor científico-intelectual 
não está em ter achado “a”, “b” ou “c”, mas, sim, o rigor está no 
processo que parteja o achado. (FREIRE, 2001, p. 190-191). 

Não há processo mais rigoroso do que a inauguração da ciência viva que 

brota de uma pesquisa de doutorado, gestada no calor da realidade existencial de que o 

pesquisador não pode se afastar, diferentemente da ciência formal, que possa ser 

tramada na frieza do isolamento do mundo, pois, o mundo não pára. Lembrando 

Cartola, uma tese escrita com o mundo: pensamento em meio ao trânsito, na padaria, na 

escola, em casa, na praia, no ônibus, no trabalho. Não sair do mundo. Não foi bem uma 

opção (no sentido de escolha), mas porque havia demandas de familiares, trabalhos, 

outros estudos etc que queriam e mereciam minha atenção.  

Comecei este trabalho questionando a condição do mundo, que digo em 

desespero, fruto do destroçamento promovido pela “modernidade líquida”. Um mundo 

que escorre por entre as tentativas de controle dos seres humanos e lança seus fantasmas 

mais tenebrosos - o medo e a violência - que redundam em isolamento e falta de 

esperança. Assim, seria possível ainda falar em sonho, utopia, esperança? Pode ser que 

no revolver do mundo em busca de esperança e transformação não tenha mais espaço 

para nós, humanos? 

Logo entendi que, quanto mais desespero, mais se precisa cultivar o 

esperançar, como uma atitude positiva de assumir a própria história e a trajetória social. 
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Então, coloquei como principal objetivo: compreender a produção de sonhos e os 

projetos existenciais dos jovens participantes da Fundação Casa Grande.

Este é um mundo complexo, imenso e pequeno. Local e global, 

simultaneamente. Um mundo, como dizia Cartola, que tritura sonhos mesquinhos; mas, 

como afirmo, é a oportunidade existencial do que se faz com os próprios sonhos. 

Transitei por diversos contextos que se penetram, influenciando a identidade dos 

“meninos” que participam da Casa Grande. Seus sonhos não podem ser algo descolado 

desses contextos. E sua atuação social – consciente, responsável e ética – ressoa 

qualitativamente nesses âmbitos. Acho surpreendente a clareza com que o “menino” 

fala de seus sonhos: 

Pude enxergar o que era mesmo esse valor que tinha aqui. Eu acho que esse valor é 

essa possibilidade de sonhar de fazer com que cada um pode chegar naquilo que está 

querendo. Pensar e acreditar em mim mesmo, no lugar onde eu vivo, onde eu moro, 

nessa pequena cidade. Foi isso que me fez sonhar, essa é a palavra sonhar. Esse sonho 

está muito ligado ao que vem de dentro de cada um, que eu venho buscando em mim, 

assim, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e realizar aquilo que eu venho 

querendo, que eu venho desejando. (AÉCIO). 

A narrativa biográfica me foi imprescindível para apropriação da minha 

história, bem como no valor desse recurso para que os “meninos” pudessem falar. No 

trabalho de arqueologia das memórias, redescobri eventos esquecidos, reencontrei 

pessoas a quem sou muito grato, aprendi o enorme valor da escolarização. A formação 

escolar e o acesso a outras instâncias formativas me ajudaram a chegar até aqui, 

portanto, nada disso seria possível sem a força que fez a minha mãe em insistir e 

acreditar na força da educação. Outra riqueza da narrativa (auto)biográfica foi perceber 

a sua adequação como instrumento metodológico na investigação de campo que abriu o 

contato com os sujeitos colaboradores da pesquisa. Pela natureza deste trabalho e 

características dessas temáticas, essa metodologia não poderia ser mais apropriada. Os 

“meninos” sentiram-se à vontade para falar de suas vidas, suas relações com seus 

membros familiares e com a Casa Grande e, o mais importante, livremente lançaram 

seus sonhos na reflexão, quando foram socializados seus conteúdos coletivamente nos 

círculos reflexivos que promovemos. 
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Quando é uma entrevista pra impresso, nem sempre o que a gente diz eles vão escrever. 

Eles cortam a fala da gente de maneira que eles montam a fala que eles querem. E 

quando é em outros vídeos, do mesmo jeito. Aqui [neste trabalho] está sendo 

construído, pelo menos eu acho, está sendo construído. Então, de certa forma, de uma 

maneira mais produtiva. A manipulação do conteúdo disso aqui está sendo construído 

de uma forma coletiva. Então, é diferente, não incomoda por isso. (JOÃO PAULO). 

João Paulo tem razão. O trabalho com a abordagem (auto)biográfica “não 

incomoda”, ou, contrariamente, pode até incomodar por ser uma prospecção na 

existência do indivíduo. No caso dos “meninos” da Casa Grande, isso não é problema, 

pois eles já se acostumaram com tantas entrevistas para meios de comunicação ou 

pesquisas universitárias e, o que mais importa, eles têm orgulho de suas trajetórias e 

gratidão pelo conhecimento que experimentam na Casa.  

Os “incômodos” que experimento ao fazer minha narrativa biográfica 

residem na rememoração das enormes dificuldades que passei com minha família. A 

dureza na labuta com a terra seca; a falta de perspectiva da maioria que vive na zona 

rural; a dificuldade de romper com esse círculo reprodutivo de que filho de pobre 

miserável será; a compaixão que hoje sinto pelo meu pai que naquela época não 

compreendia a importância da escolarização e, infelizmente, faleceu antes que pudesse 

constatar quão positivo o acesso à escola foi para seus filhos; a experiência de morar à 

margem numa cidade como o Crato, que, por seu caráter elitista, desvaloriza a priori

quem mora no morro do Seminário, bairro onde passei minha adolescência e onde 

minha mãe ainda hoje reside; a falta que me fez, justamente nesse período adolescente, 

o suporte de uma instituição como a Casa Grande, tendo como único âmbito de 

socialização formal a escola pública, reservando-se a socialização informal para a 

vivência na rua e o grupo de amigos; incomoda-me tomar consciência de que os 

principais pontos de mutação da minha vida são a partir de eventos traumáticos, como: 

sair de casa para morar com os avós; sair de casa para estudar em escola interna; a 

morte inesperada do pai e a forçada assunção do papel de provedor da casa; a 

descoberta de que as relações de trabalho são mais pautadas na competição do que na 

colaboração mútua, como a experiência que vivi na Escola Agrotécnica Federal de 

Crato.

Esses “incômodos”, entretanto, parecem tornar mais coesos os valores 

aprendidos, como o trabalho, a gratidão, a solidariedade, a fraternidade, a afetividade. 
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Transmite-se a noção de que as situações difíceis são como um tônico para a 

ressignificação das experiências e evocação dos potenciais para lançar-me para o futuro 

onde está a colheita dos sonhos plantados. 

Não trabalho com a noção de que a narrativa é uma representação da 

realidade. E sim: a narrativa é a realidade em movimento. As realidades existem, quer 

eu perceba ou não, entretanto, quando interfiro (pela reflexão ou ação), percebo e posso 

modificar essas realidades. 

Não trago, portanto, uma representação da representação dos sujeitos da 

pesquisa. Eu trago uma leitura das realidades, que são também dimensões da realidade 

total, porque elas aconteceram no acontecendo. Os jovens narradores estão bem 

envolvidos com suas histórias. Eu também estou completamente implicado. Desde a 

seleção do objeto, a problematização, a escolha dos contextos e dos sujeitos. Ademais, 

esses sujeitos narram para mim e não para o gravador, para outrem ou no vazio. Talvez 

suas palavras não estejam por demais transcritas no corpo do trabalho, mas suas vozes 

ecoam em todas as linhas e nas entrelinhas. 

Somos todos beneficiários da narrativa: aquele que narra, neste caso os 

“meninos” da Casa Grande, eu, que sirvo de porta-voz para os “meninos”, e a sociedade 

de leitores que possam ter acesso a este trabalho. Quando nos movemos em busca de 

uma temática como esta, estamos, todos, em processo histórico de atualização de nós 

mesmos.  

Lancei um desafio. Verificar a coerência da afirmação de que o sonho 

perverte o destino. A primeira dificuldade foi encontrar literatura suficientemente 

adequada aos objetivos do trabalho e sua temática particular, ou seja, a experiência 

formadora que ocorre na Casa Grande. Vali-me de Paulo Freire e Ernst Bloch, 

fundamentalmente. E comecei o trabalho de busca de mais contribuições teóricas. Como 

já disse noutro lugar, o que mais encontrei foi literatura de recursos humanos, 

administração de empresas e psicologia não acadêmica. Tudo foi de uma importância 

muito grande. Com Freire, aprendi que o sonho é uma potência ontológica, uma 

necessidade humana, um estado de inconformação com a realidade dada, e que sonhar é 

fundamental para que o indivíduo se assuma como sujeito e promova as transformações 

que julga necessárias. Com Bloch aprendi que o sonho é um estado do que-ainda-não-é, 

embora já exista como intenção, e isso é o alimento da esperança, energia esta essencial 

para a manutenção do trabalho com sonhos. Com a Psicologia sociocultural ou dialética, 

especialmente proposta pelos psicólogos da antiga URSS, aprendi que o sonho tem a 
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dimensão de uma atividade no sentido da práxis, envolve uma reflexão crítica da 

realidade e uma ação transformadora desta. Com a educação biocêntrica, aprendi que o 

desenvolvimento da inteligência afetiva é fundamental no processo de tornarmo-nos 

humanos. Que “perverter” não se resume ao pensamento corrente de que é fazer algo 

contrário às leis da natureza e da vida moral; mudar o bem em mal; corromper o que é, 

ou pode ser, malvado, maligno, ruim; pelo contrário, perverter, no que se trata de sonho, 

é tomar o “destino”, compreendido como sina, algo inflexível, que se perpetua pela 

tradição como se fosse algo “natural”, e negar-se a cumprir cegamente o que foi 

determinado por outrem. Aprendi ainda que o trabalho com sonho, que envolve a visita 

ao passado, o enraizamento no presente e o ato de lançar-se para o futuro é um exemplo 

de atividade que pode produzir significativa contribuição educativa.  

O ato de mostrar o processo produtivo que envolve o sonho, a crítica aos 

devaneios, o estabelecimento do projeto existencial pode ser entendido como 

experiência autônoma, solidária e refletida, uma oportunidade de ir além do que as 

próprias expectativas lhe apresentam. Assim como aconteceu com o “menino” Miguel: 

Sou uma pessoa que pode ter confiança em si mesmo, tem esperança de que um dia vai 

conseguir os seus objetivos, ter os seus sonhos. Eu nunca sonhava mesmo um dia 

cursar um curso superior, fazer uma faculdade, e foi a partir da Casa Grande que eu 

comecei a ver que eu tinha condições de fazer uma faculdade, me formar um dia no que 

eu ainda venho sonhando me formar... e pretendo futuramente fazer uma pós-

graduação em arqueologia.

Antes do trabalho com sonhos, mesmo que não tivesse explícito ou fizesse 

parte do currículo da organização, Miguel desconhecia todos esses potenciais. Depois 

que entrou em contato com a experiência formadora na Fundação, descobriu que pode 

mais, que quer Ser-mais, e já desdobra seu sonho em outro: fazer pós-graduação. Esse 

exemplo é cristalino quanto ao poder de idealização e realização que tem a atividade de 

sonhar.

Miguel e seus companheiros cultivam a esperança como um antídoto ao 

estado atual de coisas já mencionado. O estado atual de desespero não é uma fatalidade, 

nem algo preestabelecido ou inevitável por que a humanidade tenha que passar como se 

uma provação fosse. É algo produzido com interesses os mais diversos, desde 

econômicos, passando pelos culturais em direção aos jovens, seus destinatários. Esses 
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sujeitos não são necessariamente inconsequentes, atribuídos muitas vezes ao aspecto 

geracional, ou hebefrênico3, como advoga uma visão mais patológica. São, isto sim, 

como qualquer pessoa de qualquer idade inconformada com o status quo, desejosos de 

mudanças, transformações que descortinem um outro mundo diferente do que se 

apresenta como dado e fato. 

Os “meninos” da Casa Grande revelam-se muito responsáveis no que tange 

ao cuidado de si, à preocupação com a família, à responsabilidade social que assumem 

quando preparam a Casa para a chegada dos pequenos. Eles ousam mudar o mundo. 

Aí, eu tracei algumas metas: que é evoluir tanto no conteúdo, produzir algo que mude o 

mundo, eu quero construir algo que mude o mundo. Tem gente que acha que isso é uma 

coisa enorme, e diz: isso aí, está falando besteira, mas não é. Eu mesmo acho que não é 

uma besteira porque se todo mundo tivesse o pensamento de querer e transformar 

alguma coisa em sua cidade, em seu bairro, em sua região, se torna possível todo 

mundo pensando junto. (HELINHO). 

Esses sujeitos querem transformar as carências de um contexto municipal, 

por exemplo, dos mais baixos do Brasil, em potenciais ilimitados de imaginação. A 

conquista dessa percepção clara da identidade pessoal que revela o depoimento de 

Helinho mostra que o exercício de sonhar que vive na Casa lançou boas sementes. Ele 

fala em mudar o mundo, como algo para o futuro, mas ele já mudou. Portanto, posso 

asseverar, no que me foi possível compreender, ressalvadas as minhas limitações de 

toda ordem, posso afirmar que a produção de sonhos é uma atividade a se movimentar 

em duas fundamentais dimensões. Assentada na ontologia, porque assim reconhecida 

por Paulo Freire e Ernst Bloch, essa necessidade fundamental do ser humano é também 

uma práxis epistemológica, ou seja, envolve a reflexão crítica sobre as realidades, bem 

como a ação adequada e coerente, que se dirigem à realização dos desejos acalentados. 

Essas dimensões são indissociáveis, pois é impossível separar o ser do fazer 

e do pensar. No caso dos “meninos” da Fundação Casa Grande, percebo claramente o 

inter-relacionamento dos âmbitos pessoais (origem familiar, escolarização, atitude 

individual perante si mesmo) com os contextos sociais, com especial atenção à cultura 

3 Hebefrenia - Perturbação mental que ocorre ao término da puberdade, incluída no quadro da 
esquizofrenia; demência precoce.(cf. Koogan/Houaiss: Enciclopédia e dicionário, Rio de Janeiro, Edições 
Delta, 1993. 
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organizacional de que participam (currículo com base na formação ética, estética, na 

responsabilização, no respeito e na disciplina).   

Os sonhos (concepção, desenvolvimento, fechamento e abertura) são 

carentes de oportunidades e canais de expressão, como: espaços de desenvolvimento 

humano que trabalhem com artes, ou manifestações artísticas e culturais, esportes, e 

especialmente cultura que possibilitem a vivência de conteúdos éticos, tanto na 

dimensão pessoal como social. Esses espaços de crescimento e desenvolvimento 

humano podem ser tidos como resilientes. 

Portanto, uma organização que pretende ser resiliente, 
organizada , democrática, de qualidade e eficaz, não poderá 
descurar esse tipo de exigências para atingir os seus objectivos. 
As sociedades em que vivemos e para as quais caminhamos a 
velocidades vertiginosas, não há dúvida que, apenas, são 
viáveis com pessoas, cidadãos e organizações mais resilientes. 
(TAVARES, 2001, p. 62).

Os estudos sobre resiliência foram outra grande descoberta com esta 

pesquisa, em especial vinculando-a com educação escolar. Se compreendo a 

importância da escolarização, posso atestar que a instituição educacional pode ser um 

imprescindível momento e espaço para o desenvolvimento da resiliência. Por isso, a 

compreensão de que fazer educação em contextos não escolares, também, é possível, 

assim como, talvez, seja possível também fazer educação na escola. Para isso é preciso 

um currículo que aprenda como se fosse uma ONG de características mais fluidas, 

aliada à escola com características mais formais. Qualquer que seja a natureza da 

instituição, com âncora no alerta de Tavares expresso linhas atrás, é fundamental ter 

como missão o acesso e desenvolvimento da resiliência latente presente nos indivíduos 

que por lá frequentem. A capacidade resiliente é outro fator importante na configuração 

dos sonhos, pois os sujeitos hão de se reconhecer capazes de superar os obstáculos que 

se interpõem aos seus devaneios e a satisfação das realizações. Ressalte-se que no 

trabalho com a esperança, com sonhos, com utopia, nunca se pode ter certeza, apenas 

esperança, mesmo. E isso já é muita coisa, pois é a energia que tira os indivíduos da 

paralisia existencial e os situa em movimento espiralado pela sua evolução.  

Na evolução quantitativo-qualitativa do conhecimento, quer seja 

autoconhecimento ou apropriação das informações gerais, cada ponto da espiral que 

reflito, colapso seu movimento, torna-se um novo ponto de partida. Às vezes, esse 
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conhecimento aparece como muito estranho, ou mesmo não se mostra. Não é percebido 

na imediatice com que ocorre, como no exemplo de tantos “meninos” que entram e 

saem da Casa Grande e nem sabem o por quê. Trabalhar com sonhos envolve se 

entender com o tempo, o amor, o fora de moda, o desnortear.

Nova Olinda é o Sul, de que fala Boaventura de Sousa Santos. Os “meninos” 

são os estranhos, aqueles imprescindíveis ousados que insistem em sair plantando 

utopias. Os “meninos” não tinham visibilidade. E, mesmo com todo o desespero do 

mundo, a esperança está em plantar, mas não implica, necessariamente, colher, pelo 

menos imediatamente. Num futuro distante, incerto, contudo, breve ou quase tocável 

pelas mãos dos plantadores, quando se planta já é presente: contato com a terra, 

cuidado, germinação, renascimento, existência tenra e desenvolvimento. É tão grande a 

energia que se move com a experiência formadora que eles têm na Casa que muitos não 

suportam. Saem dizendo que é “disciplina” demais, que é “rigoroso” demais.  

Há uma estreita relação entre a trajetória pessoal com a capacidade de 

sonhar, desde que encontre o ambiente propício no qual se exerce a resiliência. A falta 

de tal oportunidade pode significar a omissão de grandes potenciais, que ficam 

adormecidos ou resvalam para atividades pouco construtivas. Por exemplo, encontrei 

uns “meninos” que saíram da Casa Grande. Interrogados, não sabiam por que haviam 

deixado a Casa, não entravam nesse assunto, e estavam fazendo nada em termos de 

ocupação de espaços de desenvolvimento humano.  

Acho esclarecedor o depoimento de Aécio sobre o processo da Casa e seus 

requisitos:

O processo aqui da Casa Grande é diferente de outras instituições, que você chega, o 

menino chega pela primeira vez matricula o menino lá. Aqui, o menino chega, e por ele 

mesmo, a coisa natural dele... aí, ele vai sendo observado, a prática dele aqui é que vai 

se construindo... ele mesmo vai assinar pelo seu esforço.

A noção de esforço, que me remete a Dewey (2010), quando chama de 

“propósito” o trabalho de previsão das tarefas em experiência. Iniciado com um 

impulso, mas “nem um impulso e nem um desejo são por si mesmos, um propósito. Um 

propósito é uma visão final” (p.69), um processo autodirigido por assim dizer, parece 

ser um dos requisitos essenciais para o desenvolvimento do trabalho com sonhos e 

fomento da capacidade de resiliência; esforço esse que não é, necessariamente, um 
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evento traumático, desgastante ou sofrível, mas o comprometimento com seu próprio 

desenvolvimento, a dedicação às atividades que confluem para a realização dos seus 

propósitos e a busca do equilíbrio nos relacionamentos interpessoais. A conquista da 

satisfação do desejado não ocorre assim gratuitamente, mas é fruto do trabalho de 

muitas pessoas, especialmente o sujeito que se propõe Ser-mais. Ousar ser mais é 

arriscar-se a viver do próprio trabalho, em seu próprio local.  

Meu sonho é trabalhar com instituições, com produção, com criação de projetos. E 

morar aqui em Nova Olinda, que hoje já tem internet, você resolve tudo pela internet. 

Morar aqui mesmo em Nova Olinda, com um computador em casa, e resolvendo... o pé 

aqui, mas a cabeça no mundo. (SAMUEL). 

Esse é um grande ensinamento sobre o processo produtivo dos sonhos. O 

fortalecimento da identidade do sujeito, o domínio consciente dos contextos por onde 

transita e a vontade certeira de realizar esses dois movimentos complementares de que 

fala Samuel: enraizar e voar. Estar profundamente vinculado com o seu local, sua 

família, sua comunidade, ao mesmo tempo, estar em ampla comunicação com o grande 

movimento dos moinhos do mundo. 

Como se faz desdobramentos de uma pesquisa de doutorado? Qual o destino 

desses conhecimentos aqui anunciados? Há alguma contribuição tangível nas 

considerações aqui inventariadas?  

É relevante formular essas questões, porque este trabalho pretende ganhar 

vida transpondo a academia, quer se desdobrar em atividades facilitadoras de 

desenvolvimento humano. Espero que seja útil para o mundo da educação formal e não 

formal, as juventudes, algum trabalho com sonhos, a formação - ou melhor - a 

transformação das pessoas. Depois de ler a história da galinha pedrês do vizinho, 

narrada por Paulo Freire, sobre suas dificuldades em conseguir algum tempero para a 

vida insossa, acredito que assim “ajudemos estes meninos e meninas a reinventar o 

mundo” (FREIRE, 2001, p. 89).

Sonhos são possibilidades de reinventar as utopias e reencantar o mundo; 

oportunidade de os humanos deslocarem-se da posição egocêntrica em favor da vida 

como fonte maior de esperança. E, assim, superando esse paradigma vigente 

autodestruidor, situar a vida como centro, concepção biocêntrica de ser e estar com o 
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mundo. Necessária se faz a derradeira reflexão: a experiência da Casa Grande gera 

vida? Como a experiência gera vida? Assevero que a introdução da Educação 

Biocêntrica no entendimento da produção de sonhos me fez reconhecer grande valor na 

Educação, nas pessoas, especialmente as resilientes, a acreditar nos aspectos 

proposicionais de uma concepção curricular, como uma filosofia, epistemologia, um 

jeito de viver, que seja flexível ao ponto de receber contribuições e seja rigorosa ao 

ponto de valorizar mais o processo do que os resultados.  

Este trabalho restaura a coerência e força do conceito de “inédito viável” 

proposto por Paulo Freire, em que este pensador desenvolve as ideias de possibilidade, 

diferentemente das concepções correntes de que utopia seja um devaneio juvenil, mas 

como algo bastante real, construído e possível. Nesse território ainda desconhecido, 

embora viável, que é a utopia, as soluções qualitativas diferentes aparecem, saltam 

como inéditas, quando o sistema é mexido em seus parâmetros, nos seus pontos de 

instabilidade, nas situações-limite, dando azo a estruturas dissipativas, bifurcações, 

flutuações e mais atratores caóticos, donde vão surgir novas estruturas e processos. A 

instabilidade é um vir-a-ser, tornar-se, devir, centra nos processos, não nas coisas ou 

estados.

No inédito viável, que se descortina além das situações-limite, nas relações 

adversas ou espaços de risco, encontram-se expressas posições existenciais 

esperançosas ou desesperançadas, reflexos das percepções de totalidade ou 

fragmentárias. 

Não é possível um compromisso verdadeiro com a realidade, e 
com os homens concretos que nela e com ela estão, se desta 
realidade e destes homens se tem uma consciência ingênua. 
Não é possível um compromisso autêntico se, àquele que se 
julga comprometido, a realidade se apresenta como algo dado, 
estático e imutável. Se este olha e percebe a realidade 
enclausurada em departamentos estanques. Se não a vê e não a 
capta como uma totalidade, cujas partes se encontram em 
permanente interação. Daí sua ação não poder incidir sobre as 
partes isoladas, pensando que assim transforma a realidade, mas 
sobre a totalidade. (FREIRE, 2001, p. 21).  

A esperança, não como espera mas como esperançar, encontrou em Freire e 

Bloch seus defensores como uma espécie de pedagogia da possibilidade. Os “meninos” 

da Casa Grande também são incentivadores do recobro da esperança. 
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Foi na Casa Grande onde eu aprendi a ter esperança, a pessoa acreditar em dias 

melhores, sonhar oportunidades, vencer um pouco a timidez porque a pessoa tem que 

ser desinibido, tem que aprender a falar pra conversar com as pessoas. Então, praticar 

tudo. A gente aprende muito, aprende coisa que servem pra vida da gente. (MIGUEL). 

Miguel tem a oportunidade de vivenciar uma pedagogia que ultrapassa a 

funcionalidade bancária, uma educação que comporta sonho, utopia, ação crítica 

transformadora pela ocupação de locus que ainda não existe, mas que é possível existir. 

Uma pedagogia da possibilidade envolve o querer, o desejar, o esperançar, a 

consciência da falta que produz mal-estar, mas também o saber da abundância do 

equilíbrio dinâmico da percepção de totalidade; uma práxis que é caminho, percurso 

recursivo que retroalimenta todo o processo; que se vincula criticamente à realidade, 

que, apesar das dificuldades e dos limites, é lá onde se gestam os sonhos; o 

reconhecimento das situações limitantes, barreiras que impedem momentaneamente o 

desenvolvimento e precisam de atos corajosos para ser superadas. 

Removida a situação-limite, como espaço-tempo ressignificado, encontra-se 

o inédito viável como um espelho onde se reflete o esperançar e serve para 

retroalimentar o sonho constantemente. Para os “meninos” é viver em Nova Olinda, 

trabalhar com arte e cultura, constituir uma família e replicar a experiência formativa 

que tem, tanto com seus futuros filhos como com os filhos dos outros. Demonstram um 

verdadeiro compromisso com a comunidade em que vivem. Apesar de não ter certezas, 

as forças da resiliência que descobriram podem relativizar a polaridade do entusiasmo – 

a desesperança – também sempre e potencialmente presente. 

A energia desejante em luta pela conquista de outro mundo possível inicia-se 

com a consciência do que falta. Segue-se na práxis cotidiana ao executar mesmo que 

pequenas ações, abrindo fissuras nas estruturas socioeconômicas limitantes; na atitude 

de posicionar-se contra o consumismo, pelo reciclar-se; reconhecer os potenciais 

infindáveis que sempre podem ser ajustados para encontrar soluções criativas para 

problemas pessoais e sociais; enfim, fortalecer os suportes educativos sociais e 

comunitários que têm se prestado a facilitar o desenvolvimento do protagonismo 

cidadão.

Como dizem os “meninos”, há de se preservar a educação de qualidade e 

crítica, que promova o diálogo cultural, espalhando-se por uma sociedade que seja boa 

de se viver onde prevaleça o Ser-Mais. Nesse espaço participativo, que produz um 
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conhecimento vivo e significativo, em que as relações pessoais e sociais se refiram 

corajosamente à utopia, de características afetivas, os jovens podem fazer a 

autorreferencia como “homem de bem”, no dizer dos “meninos” da Casa Grande. No 

âmbito da existencialidade experimentada na Casa Grande, entretanto, há a manutenção 

de um espaço-tempo extraordinário em confronto com a situação local e em 

descompasso com o trotar desesperado do mundo.

É o verdadeiro exercício da liberdade de ser diante do outro, pelo diálogo, 

abrindo espaço de expressão corajosa e humilde, em que a esperança aflora como 

necessidade ontológica, ao mesmo tempo, uma força histórica propiciadora de 

existência plena. Assim, a inquietação transformadora se vincula à prática histórica.

É imperioso reconhecer que a ação práxica sendo a superação do verbalismo 

e do ativismo mecânico, serve à dialética ação/reflexão/ação, síntese do processo que 

forma o indivíduo para refletir e transformar a realidade. Esse percurso de 

aprendizagem e conhecimento, incerto e inacabado sempre, serve ao aprimoramento 

individual e coletivo, à recuperação da humanidade roubada desde um remoto passado 

que teima em resistir. É o trânsito do movimento social em busca de outra realidade. 

Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem 
esperança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de 
possibilidades que viabilizem a sua concretização... O meu 
discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, da 
democracia é o discurso de quem recusa a acomodação e não 
deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo 
deteriora. (FREIRE, 2001, p. 85-86). 

A atividade da “esperação”, que compreende um processo complexo, 

envolvendo a chama indomável da utopia, a produção de sonhos como exercício 

máximo de liberdade, a alegria da celebração de cada passo da caminhada são 

sofisticadas formas de luta, porque radical e rizomática, isto é, se manifesta 

surpreendentemente, por promover escavações na subjetividade, espalha-se por 

inúmeros setores (sociabilidade, bem-estar, evolução histórica e cultural). Talvez, 

porém, o aspecto mais importante seja a perversão que causa no fatalismo, na sina, no 

destino em favor de algo dinâmico, vivo, humano. 

Pude compreender, consideradas as minhas limitações, o processo de 

produção dos sonhos dos “meninos” da Casa Grande como uma teia complexa de 

relações que, em sua totalidade, tramam uma experiência formadora. Concorrem 
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elementos, como: a história pessoal e familiar, as relações comunitárias, a experiência 

escolar, a ética da responsabilização que aprendem a viver na Casa Grande, a vivência 

estética mediante o que eles chamam de “conteúdos” para expressar uma noção valorosa 

de trabalho. A concepção de trabalho colaborativo, para que as coisas aconteçam, 

começa com a preocupação na limpeza dos diversos ambientes da Casa Grande e 

espalha-se nas oportunidades de aprendizagens nos programas e projetos da 

organização. É relevante mencionar as atitudes, que os próprios “meninos” fizeram 

questão de ressaltar, necessárias ao sucesso dessa empreitada: a constância, a 

regularidade, o sentimento de coletivo, o respeito à hierarquia, a responsabilidade para 

com as tarefas que recebam para desempenhar, as relações afetivas e dialógicas entre 

todos eles, o reconhecimento e a gratidão para com o casal Alemberg e Rosiane, pela 

oportunidade de sonhar outro possível, a brincadeira, o lúdico, a leveza da vida.

Os sonhos como projetos existenciais dos “meninos” podem ser sintetizados 

no desejo de serem “homem de bem”, que, segundo eles mesmos, é a pessoa que vive 

do seu trabalho digno e honesto, que convive com sua família, onde ensina e aprende 

com ela, que cultiva boas amizades e troca apoio mútuo, e enfim, quer uma vida 

tranquila e confortável. Conhecendo o que eles já conquistaram, e o potencial de 

produzir cada vez mais de si mesmos e nas tarefas que fazem, creio que há grande 

possibilidade de conseguirem concretizar seus sonhos.

Inspirado por Paulo Freire e esses “meninos”, recuso-me a apenas viver na 

acomodação. Quero existir plenamente nos moinhos do mundo e assegurar, de forma 

leve e fluida, como dizia Dom Juan, que meu pensamento, assim como as teorias de 

modo geral, não são abstrações infundadas, mas frutos das vivências e convivências 

com a realidade objetiva. Pessoalmente, os meus pontos de vista são colheitas da 

participação cidadã nos movimentos de juventude religiosa, estudantil, cultural, 

político-partidária, social, enfim. 

A consideração derradeira refere-se ao sonho como uma teia de complexas 

relações de produção. Envolve aspectos complementares, como emoção, trabalho crítico 

de reflexão e análise das realidades pessoais e sociais. Nessa trama estão refletidos a 

esperança, os desejos, a utopia, as necessidades, expectativas, a busca de sentidos, as 

ações ressignificadoras da própria existência, enfim, a amorosidade pela preservação da 

espécie e do equilíbrio planetário, numa dimensão ampla, sem me esquecer de que o 

cada passo começa em cada um. Creio que nos educadores, de modo geral, há uma 

responsabilidade especial com os conteúdos do nosso grande currículo (utopia, 
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esperança, sonhos e luta). E que isso – e principalmente isso – faz valer a pena e inunda 

de sentidos a nossa jornada. 

O futuro, para quem sonha e agarra seu sonho, não é um lugar aonde se 

possa ir, mas um estado existencial onde se quer estar vivendo. Entretanto, a noção de 

“estado” aqui evocada não indica uma situação parada, estática, dada e acabada, mas a 

abertura de novas necessidades e desejos, utopias e sonhos com movimentos.  

O que a escola pode aprender com o exercício do sonhar, com o trabalho da 

Casa Grande, por exemplo, é que em vez de se debruçar sobre o passado, deve apostar 

no futuro, ao invés de exigir a “decoreba”, facilitar a criatividade, trocar a necrofilia das 

“grades curriculares” pela biofilia dos fluxos humanos e complexos de aprendizagens.  

Trago em mim também uma percepção de que este trabalho de pesquisa me 

tornou melhor, por produzir um conhecimento sutil, que se desprende do saber grosseiro 

das falas, dos textos, dos contextos. Foi algo que me fez realizar uma mudança de 

atitude perante a Vida, que inclui comportamento pessoal, vínculos afetivos e relação 

transcendente com a realidade; entrar no labirinto, enfrentar as limitações (carências que 

são possibilidades ainda não realizadas) e reconhecer as potencialidades (energias em 

expansão); encontrar pessoas que encontrei me animam a sonhar outros sonhos. 
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