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1. A história da Casa Grande 

 

1.1 VAPABUSSU, O LAGO DE ORIGEM1 

 

 

“Para os índios, a vida era uma tranqüila fruição da existência, num mundo dadivoso e 

numa sociedade solidária(...)Uma mulher tecia rede ou trançava um cesto com a 

perfeição de que era capaz, pelo gosto de expressar-se em sua obra, como um fruto 

maduro de sua ingente vontade de beleza.” 

Darcy Ribeiro, em “O povo brasileiro” 

 

 

Conta a lenda que, há muitos anos, no sul do estado do Ceará, existiu um reino 

mágico com o nome de Itaperabussu. Um lugar de muitas riquezas, onde a natureza 

provia de tudo em abundância. 

No centro desse reino havia um lago de nome Vapabussu. Era o lago de origem, 

de onde surgiram os primeiros índios da Nação Kariri2. Foi de lá que saíram os homens 

robustos, ossos grandes e fortes, de cabeça grande e espessa e mulheres pequenas mais 

baixas de estatura que os homens, porém muito bonitas de cara. (SIQUEIRA, 1978, 

p.44)  

Nos arredores de Vapabussu haviam castelos construídos com pedras preciosas, 

como o Castelo de Claranã3, com suas sete janelas, o Castelo Encantado, com suas 

torres4. Eram todos protegidos por pontes sobre fossos5, vigiados por serpentes, com 

corpos de todas as cores e rosto de mulher. Dessas serpentes, não adiantava tentar matar 

cortando a cabeça, pois ela se tranformava em mulher. 

Nas grutas e pedras mais reservadas, os índios costumavam desenhar as figuras 

representativas de seu mundo. Com urucum, ou com sulcos nas pedras, eles registravam 

as formas de serpentes, animais e utensílios de seu uso, como a machadinha, dentro das 

grutas da região, numa maneira insconciente de deixar viva a sua história. 

Os reis de Itaperabussu chamavam-se Manacá e Jurema. Quando os dois 

morreram, transformaram-se em plantas. Os índios passaram a fazer chá das folhas 

dessas árvores, que a tribo “bebia para sonhar”, enquanto entoavam um canto ritual 
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chamado Waiucá, de efeitos positivos nas doenças  de membros da comunidade 

(SIQUEIRA, 1978, p.19). 

Todo o reino era protegido por uma grande coruja, sempre à espreita, no alto da 

chapada, zelando pelos índios que lhe prestavam culto e adoração. 

Nas matas de Itaperabussu, estão espalhadas figuras mágicas, como o Veado 

Galheiro, Sumé e a princesa Maara.  

O veado Galheiro é também chamado de “pai da caça”. Protetor dos animais,  

aparece entre as matas, com uma estrela na testa, assustando os caçadores e livrando os 

bichos da morte.  

Sumé foi um homem branco, de barbas brancas, que infiltrou-se na tribo dos 

Kariris. Ensinou os índios a plantar, colher, pescar e fixar moradia nos locais que mais 

lhe agradassem, construindo aldeias. 

 Certo dia, não se sabe o motivo, os índios desistiram de acolher o branco em sua 

tribo e começaram a atirar flechas contra Sumé. O homem saiu correndo pela mata e 

cada flecha lançada caía no chão e transformava-se em árvore. Passando por um rio, ele 

deixou gravada para sempre a sua última pegada e a marca do casco de seu cavalo. 

Mara era  filha de um dos pajés da tribo dos Kariris. Tinha o dom de adivinhar o 

que as pessoas pensavam, mas passou a usar esse dom para fazer o mal. Começou a 

adivinhar os pensamentos do pai e usar os conhecimentos que conseguia dele para fazer 

mal à tribo. 

O pajé percebeu e resolveu transformá-la em uma serpente. Ele mudou seu nome 

de Mara para Maara, afogou-a em um rio e amaldiçoou a própria filha, que passou a 

morar nas águas, sendo conhecida também como Mãe D’água. 

Ela aparece até hoje para os desavisados em forma de uma índia muito bonita, de 

cabelos longos. Seu canto, o maracaimbara,6 enfeitiça os homens que chegam perto de 

sua beleza. O antropólogo João Barbosa Rodrigues, descreve a lenda da Mãe D’água no 

registro a seguir: 

 

“Deitada sobre a branca areia da fonte do 

igarapé...sacudindo os cabelos negros, tão negros como seus grandes 

olhos. As flores lilases formam uma grinalda sobre sua fronte que faz 

sobressair o sorriso provocador que ondula os lábios finos e rosados. 

Canta, cantando o exílio que os ecos repetem sobre a floresta, e que, 
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quando chegam a noite, ressoam na água do gigante dos 

rios”.(RODRIGUES apud CASCUDO, 2001, p.223) 

 

Ainda segundo as lendas, o acesso para o reino de Itaperabussu se dava através 

da gruta do Brejinho. A partir de sua entrada, as passagens de pedra podem levar a 

vários caminhos por debaixo do chão, que levavam a Itaperabussu. 

Foi lá, dentro da gruta do Brejinho e de outras grutas da região, dentro de 

grandes cacimbas entalhadas nas pedras, que muitos índios Kariri começaram a se 

esconder ao perceber a chegada de estranhos em sua terra. 

Era o homem branco que chegava, os missionários com suas cruzes empunhadas, 

preparados para fazer dos índios seres dóceis e aculturados, prontos para obedecer. 

O reino de Itaperabussu encantou-se. Castelos, pontes, animais, transformaram-

se em pedra. Permanecem nos mesmos lugares e continuam como um registro de um 

tempo feliz para a Nação Kariri. O reinado se encantou, deixando seu retrato nas pedras. 

Mesmo encantado, Itaperabussu ainda guarda, entre seus mistérios, um portal 

escondido no meio do mato, por onde é possível, ainda nos dias de hoje, transportar-se 

para o reino mágico dos índios Kariri. 

O fim do encantamento do reinado dos Kariris acontecerá quando Maara, a Mãe 

D’água, se levantar de sua cama e subir nascente acima. Rolarão as três pedras que 

formam a Pedra da Batateira.  

A água de Vapabussu, a Lagoa Encantada, voltará com toda força para inundar a 

região do Cariri. O sertão vai virar mar. Depois da enxurrada, as águas se acalmarão, e 

de dentro da Lagoa Encantada começarão a emergir os índios da Nação Kariri, para 

viver de novo em Itaperabussu, o reino que sempre lhes pertenceu. 

  

1.2  SÃO FRANCISCO, O RIO DE ENTRADA 

 

Se é por um lago que a memória indígena explica a sua origem, é pelo leito do 

Rio São Francisco que chega o homem branco, para trazer o progresso ao sertão e dar 

fim à nação Kariri. 

A tentativa de colonização do Ceará ocorreu mais de um século após a 

descoberta do Brasil e o povoamento do Cariri se deu com atraso de  cem anos, mais ou 
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menos, antes da chegada dos primeiros colonos lusos à costa cearense. (FIGUEREDO 

FILHO, 1961, p.15) 

Uma série de fatores fez com que os colonizadores chegassem ao sertão do 

Ceará. Pouco mais de cem anos após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, os 

colonizadores já não se contentavam com a faixa de terra litorânea que aos poucos 

tinham ocupado.  

As belezas das novas terras e as agruras de uma péssimo período político em 

Portugal, faziam com que aumentasse  o número de emigrantes portugueses que 

chegavam ao litoral brasileiro em busca de uma nova vida. Porém, não havia espaço 

suficiente para recebê-los na “estreita faixa litorânea, já que as melhores terras 

encontravam-se ocupadas por grupos privilegiados com engenhos e plantio de cana”. 

(SOUZA, 1999, p.29). 

Além da falta de espaço físico, outros problemas afetavam a economia do país 

Brasil, que tentava começar a funcionar com tal. O cultivo da cana de açucar, até então 

uma das principais fontes de renda dos donatários, perde força no momento em que 

surgem outros centros produtores, o que fez com que dimimuísse o preço do produto e a 

quantidade de exportações. É quando surge uma nova força econômica no país: o gado, 

trazido como sementes por Martins Soares Moreno, tido como um dos fundadores do 

Ceará, em 1621. (COUTO FILHO, 2000, p.18). 

A ocupação pecuária cearense desenvolveu-se com o gado trazido de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já no sul do estado, na região do Cariri, A 

colonização foi efetuada por baianos e sergipanos, que ali chegaram cobrindo o rastro 

dos pioneiros e se estabeleceram no Vale do Cariri e na zona cearense de influência do 

Riacho dos Porcos (ARAUJO apud SOUZA, 1994, p.33). 

O gado também surge como atividade econômica subsidiária da lavoura 

canavieira, fornecendo alimentação, energia e transporte. Essa implantação das fazendas 

de criar só seria possível com a transformação das matas nordestinas em pasto de gado, 

e para isso foi necessário que a pecuária fosse levada ao sertão.  

Segundo Capistrano de Abreu, os rios eram os caminhos de preferência 

seguidos. Auxiliavam na alimentação e proviam água suficiente. As montanhas 

orientavam os percursos. (ABREU apud SOUZA, 1994, p.16) 
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O religioso italiano João Antônio Andreoni descreve em seu livro “Cultura e 

opulência no Brasil por suas drogas e minas”, a passagem das boiadas chegando pelos 

rios: 

 

Guiam-se, indo uns adiante, cantando, para serem dessa sorte 

seguidos pelo gado; e outros vêm atrás das reses tangendo-as, e tendo 

cuidado, que não saiam do caminho e nem se amontoem...Nas 

passagens de alguns rios, um dos que  guiam a boiada, pondo uma 

armação do boi na cabeça, e nadando, mostra às reses o vão, por 

onde hão de passar.(CASCUDO, 2001, p.55) 

 

Chegando ao Ceará, no sopé da Chapada do Araripe, os homens que levavam o 

gado encontraram o povo da Nação Kariri. Desse encontro do homem branco com o 

índio, surgem vários relatos que se constituem no pouquíssimo material existente sobre 

os índios Kariri. Os textos são, principalmente, dos religiosos que assumiram a missão 

de evangelizar os índios brasileiros, como veremos a seguir. 

 

1.3 A CATEQUESE DOS ÍNDIOS BRASILEIROS 

 

Os colonizadores portugueses, ao chegarem ao Brasil, acreditaram estar tomando 

conta de uma terra e de um povo sem história e sem passado, como se nada existisse 

antes da chegada deles. À medida em que o homem branco passou a aproximar-se dos 

índios, percebeu que eles estavam organizados socialmente e em torno de religiões 

definidas, com hierarquia e rituais próprios, bem diferente das crenças católicas trazidas 

pelos europeus que  chegaram em terras brasileiras. 

A mão de obra indígena era muito importante para o desenvolvimento das 

atividades econômicas dos portugueses no Brasil. Era mais prático e barato aprisionar os 

índios que aqui habitavam do que trazer mais escravos da África. 

Porém, a religião indígena consistia em um obstáculo para domar os gentios. Os 

portugueses logo descobriram que só conseguiriam dominar eficientemente os 

habitantes dessa terra, que tinham muita afeição aos seus líderes religiosos, se esses 

fosses substituídos por outros líderes: os padres católicos. (SOUZA, 1994, p.46) 
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Os primeiros religiosos portugueses chegaram ao Brasil em missões 

evangelizadoras encomendadas por Portugal. Os colonizadores eram católicos em sua 

maioria e trouxeram para o Brasil costumes como as missas, procissões, novenas, 

romarias, santuários domésticos (oratórios) e devoção aos santos, hábitos que eles 

gostariam de ver propagados entre os índios, o que estava difícil de acontecer devido à 

força dos líderes religiosos das tribos. 

Sobre isso, escreveu o padre jesuíta Manoel da Nóbrega, em seu “Diálogo sobre 

a conversão do gentio”, datado de 1557, onde afirma que os indígenas não poderiam ser 

convertidos à religião católica sem antes serem afastados de seus líderes espirituais, os 

pajés, denominados “feiticeiros”. 

A solução encontrada para afastar os índios de seus líderes espirituais foi a 

prática dos aldeamentos, um projeto europeu de aldeia artificial militarizada, sob 

autoridade do missionário mas com o concurso de soldados, governadores e capitães. 

Conforme Eduardo Hoornaert, em seu artigo “Catequese e Aldeamento”,  

 

...os missionários, que deveriam seguir o exemplo de 

pacificidade de Jesus de Nazaré, optam na realidade pela violência 

contra os habitantes dessa terra, forçando-os a deixar suas malocas, 

sua religião e muitas vezes sua família,  e obrigando-os a vir morar 

em torno de uma igreja católica e da casa dos padres.” (SOUZA, 

1994, p.48) 

 

1.4 A CATEQUESE DOS ÍNDIOS KARIRI 

 

As missões católicas que chegam ao Cariri são, em maior número, compostas 

por frades capuchinhos. Eles chegaram ao Brasil por acaso, mais precisamente em 

Pernambuco, no ano de 1585. Esses  frades italianos, seguidores de São Francisco, 

tinham grandes missões na Europa e como o caminho marítimo passava pelo Brasil, 

alguns ficaram por aqui. 

Vários aspectos os diferenciava em relação às ordens que por aqui passaram 

anteriormente. Entre as diferenças,  estão as ‘santas missões’, trabalho intinerante dos 

frades, que viajavam de uma vila para outra levando a palavra de Deus.  



 8 

Os frades capuchinhos não planejavam as missões, iam para onde lhes 

chamassem. Permaneciam de 5 a 12 dias em cada local. Batizavam, ouviam confissões e 

cativavam o povo de forma tal que às vezes, ao sair de uma cidade a outra, toda a 

assembléia de fiéis seguia os acompanhando. 

As missões seguiam as poucas estradas existentes na época. Nessa caminhada, 

fundavam os aldeamentos, que resultaram nas primeiras paróquias da região.  

 A primeira missão no Cariri foi no sítio Cachoeira, em Missão Velha. A partir 

dessa, as missões dos Capuchinhos foram se estendendo pelo Vale, chegando à aldeia 

do Brejo para formar a Missão do Miranda, hoje a cidade que conhecemos como Crato. 

(SAMPAIO, 2000, p.21) 

Foi o Frei Carlos Maria de Ferrara que fundou a Missão do Miranda. Reuniu em 

povoação dezenas de casais de índios da tribo Kariu, pertencente ao grupo Kariri e 

constituiu Nossa Senhora da Penha como padroeira do aldeamento. Como tutor dos 

índios, recebeu a doação de uma légua de terra em quadra, de acordo com a lei. 

(ARAÚJO, 1971, p.98) A terra foi doada em 03 de dezembro de 1743, pelo Capitão-

Mor Domingos Álvares de Matos e sua mulher, Maria Ferreira da Silva. (FIGUEREDO 

FILHO, 1971, p.19). Uma dessas vilas surgiu de uma singela casa de taipa, perto do rio 

Carius,  morada dos índios Kariu-Kariri. 

 

1.5 TAPERA DE ÁGUA SAÍDA DO MATO 

 

Essa pequena casa de taipa construída pelos índios ficava no cruzamento do 

caminho da estrada Crato-Oeiras, que ligava a Paraíba ao Piauí, Crato-Inhamuns e 

Inhamuns -Pernambuco, também chamada de Estrada das Boiadas. 

Quando os comboeiros passaram pelo local, encontraram na pequena tapera uma 

boa pousada para passar a noite e estacionar o gado, devido a proximidade do riacho 

Cariús, de uma pequena lagoa e de uma plantação de cajueiros, por trás da cabana. 

Nesse momento, os índios já não tinham mais o poder sobre suas propriedades. 

Alguns fugiram, passando a habitar as cavernas e lugares para eles sagrados, onde 

viveram seus antepassados. Outros renderam-se como empregados dos donos de gado, 

trabalhando como vaqueiros, aceitando a colonização e a catequese. 

 A cabana foi modificada e passou a ser uma casa “de paredes de taipa e varas, 

com duas paredes encruzadas e sem paredes laterais”. (LIMAVERDE, 2000,  p.02). 
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Enquanto o homem branco foi  expandindo seus propósitos, buscou a garantia da 

posse das novas terras através das sesmarias, que eram áreas de terra concedidas pelos 

reis de Portugal. 

As sesmarias tinham em média 3 x 1 léguas. Inicialmente se contruíam currais, 

que depois se transformavam em fazendas. Dessa forma, iam surgindo as primeiras vilas 

do sertão.  

Em 1717, foi concedida a Sesmaria do Riacho Cariús, começando no lugar em 

que fazem três cotovelos e terminando no sítio Latão (BEZERRA apud LIMAVERDE, 

2000). A sesmaria foi dividida em três pedaços, ou ‘datas’de terra. Nessa área estava 

situada a cabana que um dia foi dos índios Kariri. 

De acordo com um morador antigo de Nova Olinda, Antônio Ribeiro, nesse 

período o lugarejo ao redor da casa abandonada chamava-se TAPERA DE ÁGUA 

SAÍDA DO MATO. Tapera, em Kariri, significa casa velha. Cariú, o nome do riacho 

que passava perto da casa, significa água saída do mato.  Assim, a casa foi associada ao 

riacho. Aos poucos o nome "água saida do mato " foi esquecido e o nome do local 

permaneceu como Tapera. 

Posteriormente, a casa foi melhorada para morar um fazendeiro. Gisafran Jucá, 

em artigo sobre as construções cearenses no ciclo do gado, descreve as fazendas 

edificadas nesse período: 

 

“comumente as fazendas situavam-se às margens dos rios, 

numa extensão de três léguas com uma de largura.(...) em geral se 

edificava uma casa com cobertura de palha, instalavam-se singelos 

currais e adquiriam-se centenas de cabeças (...) Assim estava 

instituída uma fazenda. As instalações modestas dessas fazendas e a 

indumentária simplíssima de seus habitantes não apresentavam 

nenhum conforto ou requinte, o que contrastava com a ostentação das 

grandes casas da região açucareira.  Ao longo dos latifúndios, à 

distâncias regulares, ficavam os casebres dos outros moradores. 

Cabanas de taipa, de chão batido, com cobertas sempre de palha. 

(SOUZA, 1994, p. 14). Da casa de fazenda, formou-se o Povoado de 

Tapera, que vivia em função da casa.  Mais tarde o vilarejo passou a 

fazer parte do município de Assaré e em 1838, com o 
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desmembramento das terras, passou a vila do município de 

Santanópole, hoje Santana do Cariri (LIMAVERDE, 2000, p.2). 

 

 

A mudança de nome de Povoado de Tapera para Nova Olinda também é 

explicado por uma lenda. O poeta Geraldo Maranhão registrou-a em cordel no ano de 

1992. Segundo ele, um frade chamado Henrile Feitosa, vindo de um convento em 

Olinda, Pernambuco, chegou até a Tapera pela estrada das Boiadas. Pediu hospedagem 

na casa grande, mas foi negado, e o frade se abrigou sob a copa de uma árvore de nome 

tamboril.  

Certo dia, enquanto celebrava uma missa, pediram-lhe que sugerisse outro nome 

para a cidade, que trouxesse progresso. Ele sugeriu o nome de Nova Olinda, mas disse 

que amaldiçoava a cidade, condenando-a  a se chamar Tapera até a sua quinta geração.  

 

1.6 O FIO DE BIGODE DE NECO TRAJANO 

 

Desde a habitação da casa pelos comboeiros, os primeiros donos da casa grande 

dos quais se sabe o nome são os membros da família Filgueiras, de Barbalha. 

Há em Nova Olinda, a lembrança de que um membro dessa família, assustado 

com o surto de cólera na região de Barbalha, fez uma promessa a São Sebastião: se sua 

família não fosse acometida pela doença, montaria em seu cavalo e correria até quando 

o animal não pudesse mais suportar. No ponto onde parasse, construiria uma casa e uma 

capela pra São Sebastião, até hoje o padroeiro da cidade.   

Entre os documentos antigos da região está uma escritura da comarca de Assaré, 

de compra da casa grande, em 1932. É o primeiro registro formal em relação à casa.  

A venda foi feita por um homem de nome Joaquim Honorato Filgueiras. O 

comprador, Manuel Ferreira Lima, cujo apelido era Neco Trajano. 

A casa foi comprada pelo valor de dois contos de réis, metade pago no ato da 

compra e a outra metade um ano depois. A promissória, um fio de bigode de Neco 

Trajano, conforme depoimento de seu filho, João Ferreira Lima. 

Em 1934, Neco Trajano contratou o mestre de obras Odilon Ferreira Lima para 

reconstruir a casa. Antes de fazer, desenhou o esboço da casa em uma pedra, que existe 
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ainda hoje. A estrutura encruzada foi preservada. Junto com ele trabalharam na reforma 

os operários Eurides Feitosa, Acilon Vieira e o carpinteiro José Soares. 

Odilon desenhou a fachada da casa com platimbandas - detalhes de alvenaria 

sobre as portas e janelas, muito comuns no interior do Brasil. Ele aprendeu o desenho da 

platimbandas em suas andanças pelo estado de Pernambuco. O maior desenho da 

fachada, acima das duas portas principais, Odilon copiou de uma casa que ele vira no  

na nascente do Rio Cariús, pertencente à família Leal.  

Quando Neco Trajano mudou-se para a casa nova, fez  a distribuição dos quartos  

de acordo com o número de filhos. Ele era casado com Ana Silvina de Jesus, conhecida 

como Santana. Ambos eram viúvos e já tinham filhos dos primeiros casamentos.  

Da união de Neco Trajano e Santana, nasceram Maria Pequena Lima, Antonieta 

Ferreira Lima (Niêta), Antônio Ferreira Lima (Antônio Maranhão), João Ferreira Lima e 

Miguel Ferreira Lima. 

A primeira sala da casa foi reservada para funcionar a escolinha de Niêta. Foi a 

primeira escola de Nova Olinda. Funcionava do começo da manhã ao meio-dia e atendia 

às crianças da região.   

A segunda sala era o quarto das moças, Pequena e Niêta, que não tinha janelas 

para que não houvesse possibilidade de fuga. Era comum na época que os pretendentes à 

marido sequestrassem suas namoradas para evitar de dar explicações ao pai da moça ao 

se casar. 

No quarto de Neco Trajano e Santana também não haviam janelas, outro 

costume da época, para preservar a intimidade do casal. 

Do outro lado havia o quarto de Miguel, João e Antônio. Em seguida a sala de 

jantar, com um pequeno armário na pardede para guardar louças, a cozinha, com um 

fogão à lenha no meio, e logo após o quarto de Nazim, (Nazário Ribeiro de Carvalho 

Filho) filho do primeiro casamento de Santana, que ficava isolado devido a problemas 

de saúde. 

Ao lado esquerdo da casa, dona Santana plantava pés de buganvilia 

(Bougainvillea glabra). Ela tinha poços profundos e vendia água para a vizinhança.  

Todos os dias, a partir das três horas da tarde, dona Santana abria a corrente que dava 

para a lateral da casa grande e vendia os litros de água que surgiam de suas cacimbas. 

Ainda do lado esquerdo da casa, mais adiante, havia um pequeno lago onde os 

filhos de Neco Trajano costumavam brincar. Antônio Lima relembra que a brincadeira 
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preferida era ficar no açude contando as casas de Nova Olinda. Nos anos 40, contou 74 

casas. 

Por trás da casa grande, havia um açude. Perto da água estavam cinco cajueiros, 

dispostos em círculo, provavelmente plantados pelos índios. Cada filho de Neco Trajano 

e Santana escolheu uma árvore para ser de sua propriedade durante as brincadeiras. Se 

um dos irmãos colhesse escondido um caju de uma árvore alheia, o dono da árvore de 

imediato reconhecia o fruto.  

No período em que a família morou na casa grande, o lugar era o centro das 

atenções em Nova Olinda. Neco Trajano era alegre e gostava de contratar violeiros para 

fazer cantorias, contar estórias, o que atraia muita gente para o terreiro em frente à casa. 

 

1.7 NECO TRAJANO, MIGUEL, ALEMBERG. 

 

Porém, em 1938, Neco Trajano saiu para caçar e não voltou mais. Foi 

encontrado em uma pequena casa que lhe pertencia, enforcado. A causa encontrada para 

o suicídio foi a acusação de que Neco Trajano estivesse tendo um caso com um moça 

que trabalhava em sua casa, da familia Rola, que passou a perseguí-lo. 

Santana morreu alguns anos depois, em 1952. Os filhos ficaram na casa até 

1960, quando cada um tomou o seu rumo. Niêta arranjou um emprego em uma agência 

dos correios do Crato, onde faleceu. Logo após a sua morte, o cajueiro que lhe pertencia 

adoeceu, perdeu as folhas e morreu em seguida. 

Antônio Maranhão tornou-se um andarilho, poeta. Pequena ficou no Crato, 

depois voltou para Nova Olinda. João Lima viajou para São Paulo e também retornou 

anos depois. 

Miguel, o filho mais novo de Neco Trajano e Santana nas brincadeiras, 

apresentava o desejo de ser médico. Era ele quem consultava as bonecas de suas irmãs 

em caso de doenças. Ele era o equilíbrio e o espelho da família. 

Tornou-se farmacêutico em Nova Olinda. Arrancava dentes, fazia partos e 

ajudava às famílias da cidade e dos sítios distantes. Na época, fundou a amplificadora 

“A voz da liberdade”, com quatro alto falantes, a primeira rádio de Nova Olinda. 

Miguel casou-se, continuou morando na cidade. Foi prefeito de Nova Olinda de 

1971 a 1973. Sua administração agradou a população, pelas obras e pelo seu carisma. 



 13 

Um dos filhos de Miguel, Alemberg Ferreira, herdou muitas características do 

pai. Alegre, carismático, aproveitou em sua infância todas as diversões de Nova Olinda: 

tomar banho de açude, ouvir seu Zeca discutir com os sapos, brincar nos cajueiros dos 

seus tios.  

Mas o seu passatempo preferido era ir para a casa de Dona Artemísia. Ela 

guardava em um baú um índio de madeira chamado Kariuzinho. Quando Alemberg 

chegava em sua casa, ela mostrava o índio e ensinava para os meninos tudo o que sabia 

sobre o passado dos índios Kariri. 

Um dia, durante escavações sob os cajueiros, foram encontrados montes de 

cacos de panelas e utensílios para uso na cozinha, fabricados pelos índios. Ficaram em 

exposição na amplificadora a Voz da Liberdade e marcados na mente de Alemberg. 

Aos nove anos de idade, em 1973, Alemberg deixou Nova Olinda em direção à 

cidade de Miranorte, hoje estado de Tocantins, onde morou com seu pai e irmãos até 

1983. 

Dos filhos de Neco Trajano, cada um tomou seu rumo. Deixaram a casa só, 

apenas Antônio Maranhão, o poeta permanecia por perto. Houveram algumas chances 

de alugar a casa, mas Maranhão não deixou.  

A última tentativa ocorreu em 1975, desde então a casa nunca foi habitada. 

Maranhão andava por lá eventualmente. Alimentava as formigas e animais, o que só 

aumentavam a destruição. Escrevia poesias e fazia desenhos nas paredes. Como 

pertences, tinha apenas um grande pote de barro e algumas peças de roupa, todas de cor 

branca. 

De tempos em tempos, Maranhão viajava. A casa foi se estragando, paredes 

caindo. A vegetação tomou conta dos cômodos e derrubou as paredes. O lugar serviu de 

banheiro público por muitos anos e pelo aspecto de destruição, a primeira casa de Nova 

Olinda ganhou a fama de ser mal assombrada. 

 

1.8 ALEMBERG E ROSIANE  

 

Alemberg, filho de Miguel,  voltou de Goiás para o Crato en 1983. Alistou-se na 

marinha para conhecer o mundo, ampliar seus horizontes .  

Enquanto aguardava as viagens pelo mar, foi levado para o grupo de jovens de 

uma igreja, por insistência de uma tia que queria encaminhá-lo para a vida religiosa. Na 
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igreja, conheceu Rosiane Limaverde, uma das cantoras do grupo de jovens.  Os dois 

tinham a mesma idade, nasceram no mesmo dia, 19 de dezembro de 1964, no mesmo 

Hospital São Francisco, no Crato.  

Ao chegar na igreja, Rosiane concordou que Alemberg fizesse parte do grupo 

musical, mas o colocou tocando um violão sem microfone ou amplificador, bem atrás 

dos outros músicos. Alemberg se chateou, ameaçou deixar o grupo duas vezes, mas 

acabou voltando. Por ocasião de um festival de música, Alemberg convidou-a para 

participar com ele do evento e acabaram namorando. 

Com Rosiane e mais três músicos,  Alemberg fundou a banda “Os meninos dos 

Quindins”, de onde surgiu o seu nome artístico, Alemberg Quindins. 

Sobre o casamento com Rosiane, Alemberg conta: “um dia, na casa de um ex-

padre que tinha se casado, ele virou pra mim e pra Rosiane e disse: por que é que vocês 

não se casam? Aí a gente ficou com vergonha de dizer que um não queria casar com o 

outro, aí casamos!”  

Logo após o casamento, Alemberg foi chamado pela Marinha do Brasil para 

servir durante um ano na base Almirante Ari Parreira, 30 Distrito Naval em Natal, Rio 

Grande do Norte.  Ele serviu à Marinha durante “um ano, um dia e três horas”, 

conforme seus próprios cálculos. 

Quando retornou de Natal, assumiu o casamento com Rosiane e foi morar na 

casa de sua sogra. Passou um ano sem emprego, após algumas tentativas sem sucesso. 

Nesse período a ociosidade o fez lembrar das estórias fantásticas de D. Artemísia, de 

quando ela tirava o índio Kariuzinho do baú e contava as lendas da região do Cariri.  

Alemberg resolveu andar pelo sertão, pelos pés de serra, gravando os 

depoimentos dos mais antigos da região que ainda guardavam na memória as lendas e 

histórias dos tempos do reino de Manacá e Jurema. 

Rosiane acolheu com carinho aquele plano de vida que nascia nas lembranças de 

infância de seu marido. A partir do registro da história oral do Cariri, o casal passou a 

compor músicas sobre as lendas da região.  

Assim surgiram  canções como “A hóstia e o Cauim”, baseada em trechos do 

livro Cathecismo da Doutrina Christã na língua Brazilica da Nação Kiriri, do Padre 

Luís Vicêncio Mamiami, com frase usadas pelos frades na catequese dos índios; 

“Waiucá”, sobre os cantos dos Kariris, “Maracaimbara”, sobre o canto de Maara. 
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As músicas do casal ganharam  prêmios em festivais de música popular em todo 

país. Mesmo com as viagens e o trabalho musical, a pesquisa de campo nunca parou. 

Eles continuavam a visitar as casas de pessoas que pudessem contar mais estórias.  

Outro local onde o casal buscava inspiração sobre a cultura Kariri eram as 

cavernas que abrigam as inscrições rupestres. Além da informação escrita nas pedras, os 

sons também eram captados por eles. 

No número 11 da Revista Entrevista, do curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal do Ceará, há um relato de Alemberg sobre uma dessas visitas às 

cavernas que vale a pena registrar: 

 

“eu entrei em uma caverna, lá em Brejinho, que é uma 

caverna entre Ceará e Pernambuco. Quando eu entrei, o som que 

vinha de lá era como se fosse um dueto de sol. Eu criei um 

instrumento que desse uma sequência de sol constante, pra que ali em 

cima fosse feita a estrutura musical. O nome da música se chama 

‘Junto das pedras’, que fala de um indiozinho perguntando à avó dele 

o que é essa caverna. Aí ela diz que é o caminho dos antepassados 

dele. Isso faz parte da lenda que dizia: existe na pré-história passgens 

subterrâneas que ligavam, por exemplo, Sete Cidades a Ubajara, 

Machupicchu a São Tomé das Letras, o Ceará a Pernambuco, tudo 

por dentro das cavernas. Ela ia contando tudo musicalmente. Eu 

vendo aquele indiozinho com aquela avó, no que ela ia falando saía 

uma procissão de índios.” 

 

Com essa música, Alemberg e Rosiane ganharam os prêmios de Melhor Música 

e Melhor Arranjo no Festival de Música Instrumental de Maringá, no Paraná, em 1989. 

Nessas caminhadas pelo Cariri, era frequente que alguém desse ao casal um caco 

de panela, um utensílio de barro, encontrado durante escavações para a construção de 

poços nos quintais das casas. As peças arqueológicas somaram-se às fotos dos lugares 

mitólogicos, aos registros da tradição oral e ao material musical de Alemberg e Rosiane. 

Esse acervo passou a atrair a curiosidade de estudantes do Crato, que passaram a usar o 

acervo como fonte de pesquisa. 
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Por conta disso, Alemberg e Rosiane perceberam que era necessário criar um 

lugar apropriado para a exposição desse material e a  divulgação da cultura dos índios 

Kariri. 

Alemberg lembrou-se da casa do seu avô, em Nova Olinda. O antigo casarão 

estava em ruínas. Poderia ser reformado para abrigar as peças, fotos e livros acumulados 

em dez anos de pesquisa. Nasce assim, o MEMORIAL DO HOMEM KARIRI. 

 

1.9 OLHINHOS PELAS FRESTAS DAS JANELAS  

 

Devido ao estado de destruição da casa, a reforma de toda sua estrutura custou 

caro. Alemberg participou de shows em campanhas políticas para conseguir o material 

da reforma.  

Durante a reforma, foi encontrado o marco que delimitava a data de terra da 

sesmaria do Riacho Cariús, que passou a ficar na frente da casa.  

Tudo o que pode ser preservado, ficou como era na construção original. A 

reforma foi registrada em video e fotografias, algumas incluídas nos anexos desse 

trabalho. 

Depois de muito trabalho as peças arqueológicas foram dispostas pela casa, 

alguns recepcionistas foram treinados para atendar os visitantes e o Memorial do 

Homem Kariri foi inaugurado em 1992. 

A movimentação na casa atraiu a atenção dos moradores da cidade, mas em 

especial chamou atenção das crianças. Por que a velha casa abandonada estava sendo 

reformada? Por que tanta gente no local? 

Os dois primeiros meninos a chegarem perto da casa grande foi Luciano e 

Miguel. Em depoimento registrado no vídeo “A casa”, dirigido pela autora dessa 

monografia, os dois primeiros meninos da casa grande relembram as brincadeiras na 

casa abandonada, a surpresa com a chegada dos operários da reforma e a primeira 

aproximação com Alemberg e Rosiane. 

Eles contam que ouviam escondidos as explicações que a recepcionista Paulinha 

dava aos visitantes. Decoravam todo o texto e recebiam as pessoas 

“clandestinamente”quando a recepcionista oficial não estava por perto. 

Até que um dia, foram pegos em flagrante por Alemberg e Rosiane, que tiveram 

a idéia de convidá-los para ajudar como recepcionistas do Memorial do Homem Kariri. 
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Aos poucos, outras crianças de Nova Olinda também se interessam pela nova 

brincadeira: recepcionista de museu. Como não havia lugar para todos, Alemberg foi 

criando novas funções para cada um, com nomes pomposos como diretor de 

manutenção, diretor de pesquisa, gerente do museu. 

A princípio os pais das crianças não gostaram da idéia. Achavam que os meninos 

estavam lá trabalhando de graça para a Fundação, sendo explorados. O prefeito da 

cidade na época, José Alves de Lima, chegou a proibir o funcionamento da Casa Grande 

devido às reclamações dos pais, mas o problema foi contornado. 

 

1.10 A ESCOLA DE COMUNICAÇÃO  

 

O primeiro uso de meios de comunicação na Fundação Casa Grande ocorreu 

com a reativação da rádio “A Voz da Liberdade”, uma amplificadora que fora usada 

inicialmente pelo pai de Alemberg, Manoel Ferreira Lima. 

A idéia de reativar a amplificadora tinha o objetivo de divulgar o museu que 

funcionava na Casa Grande e atrair moradores e turistas. O primeiro programa 

apresentado chamava-se “Manhã de feira” e era apresentado por Miguel, então com 

nove anos de idade, “o seu amigo das manhãs de sábado”, como ele mesmo se 

apresentava. 

De uma transmissão por quatro auto falantes, a “Voz da Liberdade”evoluiu para 

“Casa Grande FM”.  

 A amplificadora usada pelas crianças atraiu, além de visitantes, muitas equipes 

de reportagem interessadas em conhecer o projeto. As câmeras dos jornalistas atrairam a 

curiosidade dos meninos da Casa Grande, em especial de Samuel Macêdo Diniz, que 

pediu a Alemberg que conseguisse uma câmera de vídeo. Ele conseguiu a primeira 

câmera, através de doaçoes e assim nasceu a TV Casa Grande.  

A irmã de Samuel, Samara Macêdo Diniz, gostava de desenhar e criar histórias. 

A partir das palestras de Alemberg e Rosiane sobre as lendas e histórias dos índios, ela 

passou a criar revistinhas tendo como personagens principais o índio Kariuzinho, Maara 

a princesa encantada, Sumé entre outros. 

As revistas eram feitas à mão. Os exemplares fascinavam as crianças menores, 

mas devido à impossibilidade de cópias,eram bem guardadas esperando o dia em que 

pudessem ser reproduzida. Em 1999, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
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Unicef, doou para a Casa Grande um computador, impressora, gravadora de Cd e 

scanner para instrumentalizar a editora e produzir as revistas. Mesmo assim, as tiragens 

ainda são pequenas.  

A primeira revista em quadrinhos impressa em maior tiragem foi “Todos contra 

o fumo”, onde os meninos da Casa Grande usam a lenda da Caipora - entidade que vive 

nas matas e pede fumo aos caçadores - para ilustrar uma campanha nacional do Unicef 

de combate ao fumo. O lançamento da revista ocorreu dia 12 de abril de 2002. 

Em 1995, a Fundação Casa Grande adquiriu o prédio que fica ao lado da Casa 

Grande para ampliar o espaço. O prédio foi construído em 1949 e a partir de 1950 

passou a sediar o educandário da professora Zefinha, esposa de Alvino Ferreira, filho do 

primeiro casamento de dona Santana. O prédio conta com quatro salas de aula e foi pago 

pelo Governo do Estado do Ceará e doado para a Fundação Casa Grande.  

Com a aquisição do prédio e do terreno por trás, surgiu a idéia de se construir 

uma ampliação da Fundação Casa Grande. O projeto, feito pela arquiteta Maria Elisa 

Costa, previa mais cinco salas de aula, quatro alojamentos para professores visitantes e 

alunos, banheiros, além do teatro Violeta Arrais.  

Toda a ampliação foi concluída em 2001, com exceção do teatro, que no período 

do término dessa monografia ainda estava sendo construído.  

A partir do momento em que os meninos começaram a frequentar a Casa 

Grande, eles passaram a conduzir o processo. Alemberg e Rosiane começaram o 

trabalho sem nenhuma formação em educação e muito menos contato com outras 

instituições do gênero. Eles percebiam, sentiam  e seguiam a própria intuição para 

deixar que os meninos desenhassem  por eles mesmos o rumo da instituição. 

Esse é o grande diferencial da Fundação Casa Grande como projeto de educação 

para crianças e adolescentes: quem manda são eles!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

2.1 FIOS INVISÍVEIS 

 

No início dos anos noventa, os meninos da Casa Grande decidiram fazer da casa 

mais antiga da cidade uma escola de comunicação. Começavam a gravar os primeiros 

programas de rádio, aprendiam a usar os equipamentos da “Voz da Liberdade” e 

montavam as suas primeiras revistas em quadrinhos, com lápis de cor, calos nos dedos e 

um bocado de disposição. 

Tudo isso acontecia em Nova Olinda, uma pequena cidade de onze mil 

habitantes, situada a 584 quilômetros da capital do estado do Ceará, no nordeste do 

Brasil, isolada de qualquer outro tipo de projeto de natureza semelhante. 

Curiosamente, ao mesmo tempo em que a Casa Grande iniciava seus trabalhos, 

outros grupos organizados com a mesma característica - o uso da educação para a 

construção da cidadania - despontavam, ou haviam despontado há alguns anos, em 

vários países da América Latina. 

Os meninos da Casa Grande, enquanto brincavam de comunicar, não faziam a 

menor idéia de que estavam ligados por fios invisíveis, a outros grupos espalhados pelo 

continente. Sem saber, estavam construindo juntos a história de um novo campo de 

intervenção social específico: a educomunicação. 

A constatação da existência dessa nova área de atuação consolida-se como área 

do saber acadêmico nos estudos de comunicação no Brasil no ano de 1999, com a 

divulgação do resultado da pesquisa feita pela Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, USP, coordenada pelo Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares. 

Com base no banco de dados do Diretório Latino Americano de Pesquisadores e 

Especialistas em Educação e Comunicação, a equipe da USP conseguiu definir o perfil 

da educomunicação e de seus profissionais, bem como classificar o novo campo de 

estudo em quatro áreas de atuação. 

É com base nos postulados desse documento que iremos estudar a Fundação 

Casa Grande no capítulo seguinte. Mas antes de chegar aos resultados da  pesquisa e 

discorrer sobre a definição e especifidades da educomunicação, é necessário rever 

alguns conceitos e fenômenos sociais ocorridos no Brasil e América Latina  e esclarecer 

em que contexto social e histórico se deu o surgimento desse novo campo. 
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde o princípio da história do Brasil, ocorreram grandes movimentos 

reinvidicatórios que demonstram que o desejo de se articular para mudar não deve ser 

visto como um fenômeno recente (PERUZZO, 1998, p.25).  

Porém, há um período na história da América Latina que faz surgir um novo 

caminho de lutas e mobilização social, com particularidades que têm modificado a 

realidade brasileira. Eles estão impregnados de algo novo e têm contribuído para a 

constituição de novos valores para a sociedade. 

Nos anos 60 e 70, os militares impuseram-se ao sistema político em países 

chaves da América do Sul - Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia - somadas a 

guerrilhas na Colômbia e Venezuela e conflitos provenientes da Guerra Fria na América 

Central. Esses conflitos geraram uma outro direcionamento no olhar dos movimentos 

populares. Conforme observa Rubem César Fernandes: 

 

“...Os partidos, a imprensa, as organizações sindicais foram 

esmagados por um turbilhão de tragédias. Reduziu-se ao mínimo a 

participação social em sindicatos e empresas, direcionando o olhar 

para outro foco: as comunidades. Se agir sobre a sociedade como um 

todo já não era possível, quem sabe então as transformações 

pudessem ser preparadas, numa outra escala de tempo, trabalhando-

se pelas bases do edifício social. (FERNANDES, p.34) 

 

No final da década de 70, depois de 21 anos de Ditadura Militar, vários setores 

que se viram obrigados a se calar e cruzar os braços sob os olhares dos militares, 

vislumbraram a possibilidade de voltar a exercer a sua cidadania e se organizar em prol 

de seus direitos. É quando uma nova ordem de ação começa a se delinear. 

Os principais fatores que contribuíram para o surgimento dessa nova ação, 

segundo Cicilia Peruzzo, podem ter sido entre muitas outras: 

 

“ a compreensão emergente da população quanto à 

precariedade de sua existência e às suas privações, a percepção da 
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necessidade de ação coletiva para intereferir nos processos decisórios 

do poder público e das empresas privadas e o apoio encontrado na 

sociedade civil, principalmente de setores da Igreja Católica e de 

outras instituições atentas aos direitos da pessoa humama”  

 

Após a saída de um regime ditatorial e a possibilidade de se instaurar a 

democracia no país, a sociedade se viu diante de um cenário de novos tempos, novas 

ações e interpretações, visíveis na maneira como se reorganizam as formas de trabalho e 

de vida. (GARCIA, 1994, p.49).  

 

2. 3 - COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE: O EMBRIÃO 

 

A Igreja Católica, em sua maior parte, também ficou de fora dos círculos do 

poder durante a ditadura militar brasileira. Apesar do depoimento de alguns religiosos 

que foram presos no período - como o frade dominicano frei Betto em seu livro Batismo 

de Sangue - denunciar um certo atrelamento de militares com religiosos do alto clero, e 

que estes inclusive negaram ajuda a membros da Igreja presos e torturados pelo regime, 

devemos considerar que trata-se de uma minoria. 

As medidas repressivas do regime militar atingiram segmentos da elite laica da 

Igreja. No Brasil, as Juventudes Católicas (JAC, JEC, JIC, JOC e JUC - Agrária, 

Estudantil, Independentes, Operária e Universitária) que são ainda hoje um exemplo de  

mobilização forte e coerente de juventude, foram reprimidas pela ditadura devido às 

leituras e idéias democráticas que não agradavam aos militares. 

No mesmo período, os bispos latino americanos se reuníram em Medellin, 

Colômbia, em 1968 e proclamaram a doutrina da “opção preferencial pelos pobres”. 

Segundo Fernandes, “pelos meados da década de 70, quem sentisse a 

necessidade de envolver-se em algum tipo de ativismo social na América Latina, fosse a 

pessoa religiosa ou materialista confessa, o melhor que tinha a fazer era procurar algum 

membro da “Igreja dos Pobres”.  

De todo esse movimento da Igreja Católica, o mais importante para nosso estudo 

é destacar que nesse momento surgem as Comunidades Eclesiais de Base. Os atores 

sociais católicos passam a organizar grupos de trabalho com as “comunidades de base”, 
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com os pobres, tendo a convicção que é ali que mora a verdadeira essência da prática do 

Evangelho. “A palavra comunidade resurge como uma nova forma de ser Igreja.” 

As Comunidades Eclesiais de Base, ou CEBs, constituem as sementes que 

introduziram mudanças definitivas na história da mobilização social na América Latina. 

O compromisso social das Comunidades Eclesiais de Base promoveu e incentivou o 

aparecimento, na metade dos anos 70, de uma malha de movimentos populares. 

(BETTO, 2000, p. 6). 

 

2.4 ESCLARECENDO CONCEITOS 

 

Da década de 70 em diante, termos como “movimentos sociais”, “movimentos 

populares”, “terceiro setor” e “ONGs”  surgem nas bocas de seus atores e nas páginas de 

livros e periódicos como se tratasse de uma grande novidade. A novidade existe, mas 

não está na iniciativa de luta e sim nos números de associações, que crescem em 

progressão geométrica e nos padrões de relacionamento entre elas (FERNANDES,1994, 

p.20). 

Para compreender melhor esses caminhos de atuação e continuar com a revisão 

histórica, se faz necessário entender as diferenças e semelhanças entre esses conceitos 

que por tantas vezes se confundem no discurso dos próprios atores:   

 

2.5 -TERCEIRO SETOR  

 

 Entre os valores de mercado e do Estado, que nem de longe têm se mostrado 

eficazes na solução de problemas da população, surge uma terceira possibilidade ou uma 

terceira alternativa para as relações entre público e privado, conforme assinala o 

antropólogo brasileiro Rubem César Fernandes. 

Essa terceira alternativa é o “terceiro setor” . O conceito, segundo Fernandes, 

pode ser explicado como um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam 

à produção de bens e serviços públicos, uma das quatro combinações resultantes entre 

agentes públicos e privados, trabalhando para diferentes fins. 

O primeiro setor seria o de agentes privados trabalhando para fins privados, o 

que constitui o mercado. O segundo setor, agentes públicos para fins públicos, o Estado. 

O terceiro setor, agentes privados trabalhando para fins públicos, e um quarto setor de 
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agentes públicos trabalhando para fins privados, o que o autor denomina como 

“corrupção”. 

Expressões como “não-governamental” e “sem fins lucrativos”estão sempre 

atraladas à definição de terceiro setor na América Latina.  

 O “não-governamental” vem do fato que, para o terceiro setor, o poder ou lucro 

não consituem razões suficientes para a ação, que não fazem parte do governo e não se 

confundem com o poder do Estado. 

O termo “sem fins lucrativos” e “não-lucrativo”  vem da característica do 

terceiro setor de, muitas vezes, investir muito mais do que os eventuais retornos 

financeiros que possam advir do trabalho. Assim, as atividades do terceiro setor estão 

quase sempre dependendo de doações. Enquanto os serviço do Estado são financiados 

pelos impostos, o terceiro setor se alimenta de doações. (FERNANDES, 1994, p.26). 

A partir desse surgimento até o momento atual, o terceiro setor passou, segundo 

Peruzzo, por quatro fases diferentes em sua estruturação. A primeira foi a fase de 

mobilização, onde as pessoas ocuparam espaços públicos para “opor-se, denunciar e 

reinvindicar”, reunidas ainda um pouco pelo acaso, sem uma organização consistente. 

A segunda fase foi a organização dos grupos. As pessoas se agruparam por 

interesses em comum, de fortaleceram como instituições, criando estatutos, sedes, 

conscientizando novos membros, organizando assembléias e audiências. 

A articulação é a terceira fase, que ocorre no final da década de 80 e início dos 

anos 90. As ações tornaram-se mais qualificadas e profissionais. Os governos passaram 

a reconhecer as entidades como interlocutores possíveis. A formação especializada dos 

agentes sociais tornou-se cada vez mais urgente. Não é mais filantropia, caridade. O 

terceiro setor constitui-se como um trabalho sério e que exige profissionais com 

experiência e competência. 

 A quarta e última fase identificada por Peruzzo é a das parcerias, o momento 

atual. O terceiro setor, na busca de soluções concretas, fecha parceria com orgãos 

públicos, municipais, estaduais e federais, empresas e outras instituições. Essa é uma 

fase em que os movimentos são mais pluralistas, unidos, articulados e fortes, cada vez 

mais preparados para colaborar com a melhoria do país.   
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2.6 - MOVIMENTOS SOCIAIS E MOVIMENTOS POPULARES 

 

A diferença ou o uso adequado dos termos movimentos sociais e movimentos 

populares parece, a princípio, delicada e difícil de explicar. 

Uma primeira abordagem do senso comum, entende por “povo”, de maneira 

vaga e abstrata, os que não tem recursos, posses e títulos, em contraposição ao não-

povo, formado por empresários, profissionais liberais, intelectuais, etc. Como lembra 

Peruzzo, “o povo é composto por classes subalternas, mas não só por elas”. Na história 

do Brasil , em momentos como a campanha das diretas e o “impeachment” do 

presidente Collor, foi o povo quem foi para as ruas, sendo esse povo uma massa 

formada por elos de várias camadas sociais. A definição de povo, portando, precisa estar 

inserida em um contexto histórico, para que a análise não exclusiva.  

No início dos anos 80, quando muitos grupos surgiram reinvindicando direitos 

de mulheres, negros, causas ecológicas entre outros, o termo ‘movimentos sociais’ 

ganhou  “progressiva proeminência sobre o seu correlato ‘movimentos populares’. 

Várias razões contribuíram para tanto, entre as quais o simples fato de que alguns 

principais movimentos não se encaixavam no círculo traçado pelo conceito 

‘popular’”(FERNANDES, 1994, p. 63). 

Falar de movimentos sociais torna-se mais interessante pelo fato de ser mais 

abrangente. No caso da Fundação Casa Grande, o tema central desse trabalho, não 

podemos classificar como um movimento popular de educação e comunicação, visto 

que é uma iniciativa de um grupo de dois diretores, alguns colaboradores e professores 

voluntários, setenta crianças de Nova Olinda. A Fundação surgiu de uma circunstância 

peculiar, quase de um acaso, não da reinvindicação do povo de Nova Olinda. A 

classificação da Casa Grande, portanto, é de uma organização não - governamental, cujo 

conceito veremos a seguir.  

Ainda sobre a diferença entre os termos que classificam as ações sociais e 

populares no contexto estudado, vale a pena citar aqui a dieferenciação feita por frei 

Betto em seu livro “Desafios da educação popular”: 
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“Existe uma distinção entre movimento popular e movimento 

social. O movimento social é o movimento global das entidades 

(ONGs, grupos organizados, cooperativas, etc) que trabalham em 

função de demandas específicas. Movimento popular é o que 

congrega e mobiliza o mundo popular - assalariados, desempregados, 

excluídos e marginalizados. O movimento popular se caracteriza pela 

particularidade de ser centrado numa demanda, que pode ser 

material ou simbólica.” (BETTO, 2000, p.28).    

 

2.7 - AS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 

 

Para Rubem César Fernandes, organizações não-governamentais “são 

instituições propriamente privadas, mas sem fins lucrativos. Lucros eventuais devem ser 

reinvestidos nas atividades-fim, não cabendo a sua distribuição entre os membros da 

organização”. 

Essa denominação foi criada pela ONU na década de 40 para designar entidades 

não-oficiais que recebiam ajuda financeira de orgãos públicos para executar projetos de 

interesse social dentro de uma filosofia de trabalho denominada “desenvolvimento de 

comunidade” (GOHN apud PERUZO, 1999).  

Um dos diferenciais das ONGs para os sindicatos, associações, ou mesmo 

movimentos sociais é que elas não podem “falar ou agir em nome de terceiros, sempre 

falam em nome próprio”. Nesse sentido, não têm representatividade, mas em 

compensação não dependem do jogo político implicados nos sistemas representativos 

para tomar suas decisões.  

Trabalhando com competência para sindicatos, associações, movimentos, redes 

sociais, empresas, as ONGs  mostram que é possível encontrar alternativas, reunindo 

profissionais competentes, dispostos a ganhar menos e trabalhar mais vislumbrando um 

objetivo maior: o bem comum.  

As Ongs são hoje um circuito não -governamental de cooperação que tem sido 

capaz de articular iniciativas tomadas nos mais diversos campos da sociedade civil. 

(FERNANDES,1994, p.129). De acordo com a ICNPO (International Classification of 

No Profit Organization - Sugestão para uma classificação internacional de organizações 
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sem fins lucrativos) esses trabalhos estão divididos em 12 grupos básicos de atuação, 

que vão de meio ambiente a habitação, de serviços de saúde a apoios econômicos. 

Dentro do desenvolvimento de entidades voltadas para a melhoria de vida e 

solução de problemas na América Latina, surgiram projetos que encontraram o caminho 

das resoluções na comunicação, como veremos no tópico a seguir. 

 

2.8 - AS ONGS E A COMUNICAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

Depois dessa revisão histórica sobre os movimentos sociais e populares, 

chegamos ao ponto principal desse capítulo, o estudo do uso da comunicação nas ONGs 

da América Latina, contexto onde está inserida a Fundação Casa Grande. 

A comunicação popular não é recente, mas só nos anos 70 e 80 ela surge como 

de forma mais aparente como produção científica no campo da comunicação.  

Segundo pesquisa de José Marques de Melo em seu trabalho “Inventário da 

pesquisa em comunicação no Brasil”, em cem anos - de 1883 a 1983 - de 1312 títulos, 

apenas 21 versavam sobre comunicação popular ou alternativa, enquanto no final da 

última década esse número subiu para 38, entre dissertações e teses, além de artigos e 

livros. 

O ponto principal da comunicação popular é a questão participativa voltada para 

o social. A partir dos anos 70, fica mais evidente “um maior uso das tecnologias de 

comunicação (rádio, televisão, internet) pelas organizações comunitárias e ONGs e de 

um processo crescente de democratização dos meios de comunicação de 

massa.(PERUZZO, 1998)  

Essa prática comunicativa-cidadã também ganha força a partir dos anos 70 com 

os “centros de comunicação e documentação popular”, que no duro período das 

ditaduras militares latino-americanas, possibilitou a emergência da comunicação 

alternativa.  

Ao longo dos anos 80 e 90, a luta por uma comunicação democrática e 

participativa fez surgir a ação de inúmeros grupos inseridos na prática social.  

Some-se a isso a regulamentação da radiodifusão de baixa potência e canais 

comunitários, universitários, legislativos, educativos e culturais pela Lei 9.612/98 e do 

Decreto 2.615/98.  Surge assim a possibilidade de gerir e produzir a comunicação de 
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grupos que, antes disso, estavam longe de qualquer acesso aos meios de comunicação de 

massa. 

Para Canclini, essa é  “uma nova maneira de pensar o popular ligando 

comunicação e cultura. Ela ocupa-se da comunicação no contexto das organizações e 

movimentos sociais das classes subalternas ou da comunicação ligada a luta do povo”. 

É comum o uso indiferenciado dos termos comunicação popular e comunicação 

alternativa. Vale a pena chamar a atenção de que esses dois termos têm significados 

diferentes no contexto brasileiro.  

No Brasil, o termo comunicação alternativa e/ou imprensa alternativa são usados 

para definir as revistas e jornais que circulavam quase clandestinamente durante a 

ditadura militar brasileira.  O tipo de publicação é também chamada de imprensa 

“nanica”. No Brasil, primeiro jornal desse tipo foi o “Brasil Urgente”, editado pelo frade 

dominicano Carlos Josaphat Pinto que, por causa desse trabalho, teve que viver mais de 

vinte anos em exílio fora do país. 

Passado o momento da imprensa alternativa, a comunicação popular toma rumos 

um pouco diferenciados e passa por uma revisão em seus pilares principais. A 

comunicação popular começa a existir, “como expressão de um contexto de luta, 

conteúdo crítico e emancipador e como um espaço de expressão democrática 

“(PERUZZO, 1998, P.126). 

Com objetivos e condições diferenciadas, grupos começam a se articular usando 

os meios de comunicação como ponto central. Pode ser em Lima, no Peru, com a rádio 

da Villa El Salvador, fundada em 1971; ou  a Rádio Popular São Pedro, no bairro de São 

Pedro I, em Vitória, fundada em meados de 1996; ou a Voz da Liberdade, em Nova 

Olinda, fundada nos anos 50 e reativada em 1992, com a finalidade de educar locutores 

e ouvintes. 

Sobre o uso das Ongs para a educação, é preciso ressaltar “as vantagens 

comparativas das ONGs para impulsionar processos educativos com participação de 

bases, sua flexibilidade e capacidade inovadorae considerá-las como recursos de grande 

importância para o futuro.” (GARCIA, 1994, p.18, 19) 

Como informação complementar, registrando um tempo de mudanças nos 

paradigmas da comunicação, rerpoduzimos a seguir o conceito da “sociedade da 

informação para todos” criado e defendido pela Organização das Nações Unidas, que 

aponta para a emergência do uso dos meios de comunicação para a educação: 
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“Perpassando os currículos, encontra-se a questão atual da 

construção de uma sociedade da informação para todos, inclusive 

para contrapor-se ao risco de ruptura entre uma minoria privilegiada 

e a maioria despreparada, conforma assinalou o Relatório Delors 

2000. O documento orientador destinado a 280  reunião da 

Conferência Geral da Unesco (1995), “A Unesco e a Sociedade da 

Informação para Todos”,  frisou que, com relação aos países em 

desenvolvimento, não há dúvida sobre a prioridade da participação 

na sociedade da informação. O problema é como aplicar eficazmente 

as tecnologias da informação ao desenvolvimento, a fim de reduzir a 

brecha entre os que têm e os que não têm. Afora as suas 

possibilidades na pesquisa, na cultura e no meio ambiente, no campo 

educacional tais tecnologias são um complemento das técnicas 

pedagógicas tradicionais, para permitir que os sistemas educacionais 

possam adaptar-se às diferentes necessidades de aprendizagem e 

formação das sociedades. A simulação em computadores, a 

telemática, as teleconferências, junto com a televisão  e os rádios 

educativos, possuem imenso potencial para atingir públicos mais 

amplos, assim como para tornar a aprendizagem mais eficaz e 

estimulante. (GOMES, 2001, p.37)” 

 

 

2.9 - A EDUCOMUNICAÇÃO, UMA NOVA IDÉIA 

  

No início desse capítulo, coloquei que, ao mesmo tempo em que a Fundação 

Casa Grande começava a trabalhar como a comunicação para a educação, outros grupos 

espalhados pela América Latina iniciavam, ou haviam iniciado alguns trabalhos 

semelhantes com crianças e adolescentes. 

Após a leitura do livro “A criança e a mídia - imagem, educação, 

participação”,uma série de artigos publicados em janeiro de 2002  pela Unesco em 

parceria com a editora Cortez, creio que devo modificar a afirmação do início do 
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capítulo: o uso da comunicação para a educação está espalhado não só pela América 

Latina, mas por vários países do mundo. 

Dentre os artigos apresentados no livro da Unesco, está a experiência de 

produção de vídeomensagens por crianças japonesas, em Tóquio; o trabalho de 

produção de TV por crianças em Cingapura; a realização do Dia Internacional de 

Transmissão de Rádio e TV da criança, em Gana, África;  o projeto de produção em 

rádio em uma escola de Melbourne, Austrália entre tantas outras experiências. 

Com esses exemplos, fica claro que há algo de novo surgindo no campo da 

comunicação, que existe uma nova forma de ver e usar os meios a favor de crianças e 

adolescentes. 

Segundo Ismar de Oliveira Soares, o conjunto das ações realizadas no âmbito de 

cada uma das áreas descritas pode ser denominada, a partir da sugestão de Mario 

Kaplún, de “educomunicação”. A Educomunicação pode ser definida como toda 

ação comunicativa no espaço educativo, realizada com o objetivo de produzir e 

desenvolver ecossistemas comunicativos. Esse conceito é uma das conclusões da 

pesquisa coordenada pelo professora Ismar de Oliveira Soares, da Universidade de São 

Paulo, já citada no início do capítulo.  

Inicialmente, o que fez surgir a necessidade da realização dessa pesquisa, foi a 

confirmação da existência de um novo campo de intervenção social, conforme o resumo 

do documento final da pesquisa: 

 

“A inter-relação entre a Comunicação Social e a Educação 

ganhou densidade própria, mediante a prática de vários profissionais 

que, mesmo sem denominação específica, acabaram em suas atitudes 

aproximando as duas áreas, e hoje se afigura como um campo de 

intervenção social específico, que vem sendo ocupado, em toda 

América Latina, pela figura emergente de um profissional a que 

estamos atualmente denominando de “Educomunicador”. (SOARES, 

1999, p.1) 

 

Para chegar a essa conclusão, um grupo de professores e pesquisadores do 

Núcleo de Educação e Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, com a parceria de pesquisadores do Núcleo de Educação e 
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Comunicação do Departamento de Comunicação da UNIFACS/Bahia, coordenado pela 

professora Ângela Schaun, da Universidade das Faculdades Salvador  trabalharam, entre 

1997 e 1998, em uma ampla pesquisa com profissionais das de educação e 

comunicação. 

Como foi dito anteriormente, a base inicial para a coleta de dados foi o Diretório 

Latino Americano de Pesquisadores e Especialistas em Comunicação e Educação, 

formado ao longo dos anos 80 e 90 e com a inclusão de um total de 1200 nomes de 

produtores culturais, arte-educadores, tecnólogos, professores, pesquisadores e 

profissionais de comunicação e de educação de toda América Latina. (SOARES, 1999). 

 

“Em maio de 1998, o Núcleo de Comunicação e Educação da 

ECA/USP, sob coordenação do prof. dr. Ismar de Oliveira Soares, 

realizou o I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, 

momento em que foram reunídos mais de 200 especialistas da França, 

México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Nepal, 

Inglaterra, Rússia, etc.sendo possível verificar em países tão díspares, 

o nível de interesse e o estado de reflexão sobre o campo.” (CITELLI, 

1999, p.155) 

 

A amostragem que levou ao resultado final da pesquisa, contou com as respostas 

de 178 especialistas, entre brasileiros, espanhóis, mexicanos e latino americanos 

residentes em países como Venezuela, Uruguai, Cuba, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, 

Israel, França e Itália.  

A pesquisa partiu de três hipóteses: 

 

“a hipótese central foi de que já se formou, consquistou 

autonomia e encontra-se em franco processo de consolidação um 

novo campo da intervenção social a que denominamos ‘inter-relação 

Comunicação/educação’. Tal relação, ou simplesmente 

educomunicação, não foi tomada apenas e tão somente como uma 

nova disciplina a ser acrescentada nos currículos escolares. Ao 

contrário, ela foi entendida como inauguradora de um novo 

paradigma discursivo transverso, constituídos por conceitos 
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transdisciplinares como novas categorias analíticas.  Essa foi 

justamente a segunda hipótese levantada: o novo campo por sua 

natureza relacional, estrutura-se de um modo processual, mediático, 

transdisciplinar e interdiscursivo. (...) A terceira hipótese dizia 

respeito à possível sub-divisão do campo em sub-áreas específicas de 

atuação profissional que são (...) a educação para a comunicação, 

(...) gestão de processos comunicacionais (...) e das tecnologias 

educacionais”(SOARES, 1999, p.3)  

 

Uma das constatações mais importantes da pesquisa diz respeito ao autores que 

influenciam os profissionais de educação e comunicação pesquisados. Incialmente o 

teórico Burrhus Skinner (1904-1990) é lembrado por seus estudos e sua visão 

mecanicista a partir da qual as tecnologias da informação foram, desde os anos 50 e até 

um pouco antes, concebidas e utilizadas no ensino. 

Dois outros autores citados na pesquisa foram o brasileiro Paulo Freire (1925 - 

1997) e o francês Célestin Freinet (1896-1966), reconhecidos como fundadores de 

perspectivas criativas da inter-relação Comunicação/Educação. 

Além disso, têm sido apontadas as contribuições de Jesus Martin-Barbero, pela 

reflexão entre comunicação e cultura e teoria das mediações e Mário Kaplún (1924- 

1998) pioneiro na América Latina no campo de estudos da comunicação e educação. 

Considero importante nesse momento do trabalho, abrir um parênteses para uma 

breve apresentação do trabalho de Freinet e Kaplún, por serem, entre os quatro autores 

citados como influências, os que se aproximaram mais, em suas práticas, do trabalho da 

Fundação Casa Grande. 

 

2.10 - Kaplún e Freinet 

 

Mario Kaplún, argentino, é, entre outras coisas, o autor do termo 

educomunicação. Nasceu em Buenos Aires em 1923. Cursou magistério e um ano antes 

de formar-se descobriu, segundo ele, uma nova maneira de fazer educação através dos 

meios de comunicação. Apesar de ter nascido na argentina, foi no Uruguai que Kaplún 

desenvolveu a maioria de seus trabalhos.  
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No dia 1 de setembro de 1942, Mario Kaplún põe no ar pela Rádio Estado ( 

emissora oficial) e a Red Splendid (cadeia privada de cobertura nacional) seu programa 

de rádio educativa. Montar programas de rádio naqueles dias foi para Kaplún uma 

aventura fascinante. Até o ano de 1974, Kaplun atua como prático. Nesse ano, a convite 

de Darcy Ribeiro, passa a atuar como mestre na Venezuela. 

Kaplun criou regras lógicas e práticas para a criação de roteiros de programas, 

bem explicadas no livro Producción de programas de rádio. El guión la realizacion. 

  

“A proposta da obra de Mário Kaplún, que materializa-se no 

fazer, é exatamente a de encontrar o objetivo de, partindo de um 

conhecimento prévio e global da situação social da América Latina, 

desde o ponto de vista econômico, político e cultural, usar a 

radiodifusão para que estabelecer temas e motivar inovações que 

venham em benefício da comunidade e de seu desenvolvimento. A 

resposta de Kaplún é contrariar essa programação alienante presente 

nas rádios através da produção de programas de boa qualidade 

técnica que enfoquem os autênticos interesses social, local e 

regional” (CARACRISTI, 2000) 

 

Um dos trabalhos mais conhecidos e repetido de Kaplún foi o cassete-forum, 

uma espécie de intercâmbio de fitas cassete, com programas de rádio gravados, 

debatendo livremente questões sobre os mais variados temas. As fitas viajavam de 

grupos em grupos, levando perguntas e trazendo respostas, ou o contrário.  

 

FREINET 

 

O pedagogo Célestin Frenet é um daqueles realizadores que, mesmo quem nunca 

ouviu falar seu nome conhece o seu trabalho. Esse francês nascido em 1896, é 

considerado o criador de experiências como a aula-passeio, o jornal escolar, o estímulo 

ao texto livre, o livro da vida e a troca de correspondências entre estudantes. 

Como lembra a professora Sandra Petit, o professor Freinet estimulava, em suas 

práticas na época pouco usais, a criação de metodologias de ensino alternativas 

fundamentadas sobretudo em relações cooperativas, que favoreciam a liberdade de 
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expressão, a autonomia e a criatividade realizando avançadas pesquisas 

autogestionárias com crianças (...) (PETIT, 2000, p.9)  

 

Mario Kaplún, em artigo para a Revista Latinoamericana CHASQUI, do 

Equador, cita algumas considerações de Freinet sobre os efeitos dos usos dos meios 

pelas crianças: 

   

“El niño que compreuba la utilidad de su labor, que puede 

entregarse a una actividad no solo escolar sino también social y 

humana, siente liberarse en su interior una imperiosa necessidad de 

actuar, buscar y crear (...) A medida que los niños escriben y ven sus 

escritos publicados y leidos, se va despertando su curiosidad, su 

apetencia de saber más, (...) buscan ellos mismos, experimentan, 

discuten, reflexionan (...) Los alumnos así tonificados y renovados, 

tienen un rendimiento muy superior, cuantitatica e cualitativamente, 

el exigido por el viejo sistema repressivo(...) El periódico ha 

cambiado totalmente el sentido y el alcance de la pedagogía de mi 

clase porque da al niño conciencia de su propio valer y lo transforma 

em actor, lo liga a su medio social , ensancha su vida”(FREINET 

apud KAPLUN, 1997, p.5)   

 

A prática pedagógica de Freinet inicia-se nos anos 20. Depois de ser ferido 

durante a Primeira Guerra Mundial, ser demitido da escola onde trabalhava e, já durante 

a Segunda Guerra, ver a sua própria escola destruída, Freinet adoece e durante o seu 

período de doença escreve a maior parte de seu trabalho. 

 

2.11 -OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Voltando à pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, os 

pesquisadores, ao analisar as respostas dos questionários, puderam notar que, para os 

entrevistados, é evidente que duas áreas - educação e comunicação - se buscam e se 

completam pelas necessidades convergentes de cada uma. 
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Notou-se também um movimento de orgãos oficiais, como o Ministério das 

Comunicações e programas de cooperação internacional como o BIRD, a UNESCO, o 

BANCO MUNDIAL, que têm apostado no campo e do meio universitário, que tem 

acompanhado a pesquisa e promovido discussões sobre o tema educomunicação.  

Outro ponto observado nos questionários respondidos foi que a identificação da 

existência desse novo campo, a educomunicação, ocorre, na maioria das vezes, apenas 

junto aos que desenvolvem projetos de pós-graduação, sejam eles comunicadores, 

educadores ou mesmo agentes culturais que buscam aprofundamento e especialização. 

A conclusão da pesquisa diz que:  

 

“formou-se conquistou autonomia e encontra-se em franco 

processo de consolidação um novo campo de intervenção social a 

que denominamos de Inter-relação Comunicação/Educação. (...) 

Confirma-se, finalmente, como possíveis materializações, quatro 

áreas concretas de intervenção social: (...) educação para a 

comunicação, mediação tecnológica na educação, gestão 

comunicativa e reflexão epistemológica”. (SOARES, 1999, p.4) 

 

 

Uma vez reconhecendo a existência da Educomunicação através de uma 

pesquisa, conhecendo quem são os principais autores que influenciam os estudos desse 

novo campo e constatando que a educomunicação pode ser dividida em quatro áreas 

principais de atuação, partiremos, no capítulo seguinte, para o momento de analisar de 

perto a Fundação Casa Grande e responder ao problema principal do trabalho: verificar 

de que forma a sua intervenção junto ao grupo de crianças atendidas e à sociedade de 

Nova Olinda contemplam os principais postulados do campo da educomunicação. 
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CAPÍTULO 3 

 

Comunicação é um ato pedagógico 

Educação é um ato comunicativo 

Paulo Freire 

 

3.1 - ANALISANDO OS POSTULADOS 

 

Nesse terceiro e último capítulo, o objetivo é retomar os resultados da pesquisa 

do NCE da ECA/USP e trabalhar com os postulados que definem um fenôneno 

educomunicativo. Com base nos aspectos dos quatros campos de ação que caracterizam 

um ecossistema educomunicativo, segundo foi delimitado pelos pesquisadores da USP, 

irei descrever como as práticas da Casa Grande se enquadram nessas definições para 

constatar se estamos ou não diante de um projeto de educomunicação. É importante 

relembrar o conceito de educomunicação segundo Ismar Soares, que pode ser definido 

como toda ação comunicativa no espaço educativo, realizada com o objetivo de produzir 

e desenvolver ecossistemas comunicativos. (SOARES, 1999. p.9) 

 

3.2 O PRIMEIRO POSTULADO 

 

O primeiro campo abordado pela pesquisa é o da educação para a comunicação. 

Na prática, significa dar às crianças e adolescentes a capacidade de analisar criticamente 

os conteúdos dos meios de comunicação de massa e o consumo dos produtos desses 

meios,  antes de decidir se aceitam ou não consumir aquele produto ou informação. O 

texto da pesquisa define assim o primeiro campo: 

 

“A área da educação para a comunicação, constituída pelas 

reflexões em torno da relação entre os pólos vivos do processo de 

comunicação, assim como, no campo pedagógico, pelos programas de 
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formação de receptores autônomos e críticos frente aos meios 

(Educação para a Comunicação, "Media Education" ou "Media 

Literacy"). Existem distintas vertentes na área da educação para a 

comunicação, o que compreende desde posturas defensivas, de cunho 

moralista, até projetos que se caracterizam por implementar 

procedimentos voltados para a apropriação dos meios e das 

linguagens da comunicação por parte das crianças e jovens. Verifica-

se, por outro lado, uma crescente tendência de se buscar sustentação 

teórica para tais programas nos resultados dos chamados "estudos de 

recepção". Nesse sentido, ainda que o destino dos estudos das 

audiências não seja principalmente o uso pedagógico, os educadores 

o tomam como parte integrante de seu acervo de dados e 

informações.”(SOARES, 1999) 

 

 

A educação para a comunicação é um dos pontos mais fortes da Fundação Casa 

Grande. Entre as grandes surpresas dos visitantes que passam pela Casa Grande, está o 

gosto musical dos meninos. A jornalista Ana Márcia Diógenes, em reportagem para o 

jornal O POVO em 1999, destacou em seu texto a qualidade da música de Marlui 

Miranda e Antúrio Madureira que os meninos escolheram para ouvir naquele dia. 

Escolhas não muito usais entre adolescentes.  

Os meninos da Casa Grande, principalmente os mais velhos, entre 15 e 20 anos, 

têm um gosto musical muito diferente dos meninos da sua idade em Nova Olinda. É 

unanimidade entre eles não gostar de axé music, pagode, funk brasileiro com músicas de 

duplo sentido e o chamado “ forró universitário”, todos esses gêneros que estão na moda 

entre adolescentes do Brasil. 

Eles também não gostam dos famosos apresentadores da televisão brasileira 

como Xuxa, Angélica, Faustão, Gugu (Augusto Liberato). Não acompanham novelas 

das redes de televisão nacionais como Globo e SBT. Apesar disso, já foram 

entrevistados para a Globo em programas de grande repercussão nacional com o “Brasil 

Legal”, de Regina Casé, em 1998 e o “Caldeirão do Huck”, do apresentados Luciano 

Huck, no ano de 2001. 
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Sobre a vinda de Luciano Huck à Casa Grande, presenciei uma cena interessante 

que vale à pena registrar para ilustrar essas idéias. Poucos dias após a exibição do 

programa “Caldeirão do Huck” com a matéria sobre a Fundação, eu estava andando em 

Nova Olinda com Mêires Moreira, 18 anos, responsável pela Casa Grande Editora, 

quando fomos paradas por uma colega de escola de Mêires  que não faz parte da Casa 

Grande. 

A moça tinha por volta de seus 18 anos e se mostrava maravilhada com a 

presença de um astro da Globo em Nova Olinda, quando soltou a seguinte frase: 

-Olha, eu nunca entrei na Casa Grande, mas se Xuxa vier aqui, eu vou pra lá na 

mesma hora! 

Ao que Mêires respondeu: 

-Pois se você já tivesse ido na Casa Grande, tinha aprendido a gostar de coisa 

melhor. 

A menina fitou Mêires, como a uma pecadora, e disse: 

-Meu pai eterno! Mulher, não diz uma coisa dessa pelo amor de Deus! 

E retirou-se, assustada com a blasfêmia que acabara de ouvir. 

O que chama à atenção nesse fato é que as duas moram na mesma cidade, 

estudam na mesma escola, têm quase a mesma idade, e, pelo que Mêires me disse 

depois, foram criadas na mesma rua, mas os gostos são totalmente diferentes.  

É preciso ressaltar que não cabe a esse trabalho, aprofundar uma discussão e um 

julgamento sobre o que é bom ou ruim na televisão brasileira. O que está em questão é 

que os meninos da Casa Grande escolhem o que querem consumir, independente do que 

lhes é imposto pela mídia e pelo grupo de colegas da cidade, do bairro, da escola. Eles 

aprovam ou desaprovam com argumentos para justificar as escolhas. 

Em geral, os adolescentes de Nova Olinda que não fazem parte da Casa Grande 

estranham um pouco as posturas dos meninos, mas, ao mesmo tempo, prestigiam os 

shows abertos e as festas que, de tempos em tempos, os meninos da Casa Grande 

promovem na frente da casa. 

Essas escolhas dos meninos diante dos meios de comunicação de massa não são 

impostas por uma “postura defensiva de cunho moralista”, nem pela proibição. As raízes 

estão na influência musical dos diretores da Casa Grande, Alemberg e Rosiane e na 

forma sutil como eles conduzem esse processo. 
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Conforme foi dito no primeiro capítulo, eles são músicos profissionais e já 

ganharam vários prêmios nos festivais de música brasileira, com suas canções sobre as 

lendas do Cariri. 

Desde o começo da Casa Grande, os dois diretores ocuparam-se em ensinar 

músicas para as crianças pequenas, algumas folclóricas, outras compostas pela dupla. 

Isso educou, aos poucos, o ouvido da meninada. Os maiores passaram a influenciar os 

menores e isso ocorre até hoje, com veremos a seguir. 

 

3.3 EFEITO DOMINÓ  

 

Aécio, 16 anos, um dos meninos que está há mais tempo na Casa Grande é 

apaixonado pela música do baiano Raul Seixas e apresenta o programa “Baú do Raul”, 

semanalmente, na Casa Grande FM.  

Há cerca de dois anos, um de seus irmãos mais novos, Luisinho, 11 anos, 

começou a gostar de Raul Seixas e habituou-se a ficar no estúdio com o irmão. Aécio 

começou a tocar baixo elétrico e a gostar de jazz e blues. Ganhou um programa diário de 

jazz e passou o programa “Baú do Raul” como herança para seu irmão.  

Anderson, ou Danda, 11 anos, também costumava acompanhar Mêires durante 

o programa “Estação da Música”. Vez ou outra, ela deixava que o menino anunciasse os 

nomes das músicas, e inseria seu nome nos créditos como ajudante de produção. Danda 

se atrapalhava um pouco, chegou a trocar o nome de uma música chamada “Sanatório”, 

por “Sanitário”, mas seguiu adiante, trabalhou bem e ganhou o programa. Mêires agora 

apresenta um programa de samba diário e ainda o “Papo Cabeça”, aos domingos. 

Sobre o programa “Papo Cabeça”, há um fato interessante. Nesse programa, ela 

discute temas como adolescência, drogas, sexualidades, DST´s, entrevistando pessoas 

nas ruas, lendo trechos de livros e revistas, tudo com muita seriedade. 

Por causa do “Papo Cabeça”, Mêires foi escolhida pela Unesco com 

representante do nordeste para fazer parte de um Grupo Temático da UNAIDS – Brasil 

(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS) e UNODCCP ( United 

Nations Office for Drug and Crime Prevention. 

O Grupo Temático é formado por jovens que fazem mídia em todo país. O 

objetivo é discutir soluções para o problema da Aids e uso de drogas no Brasil. Para 

participar das reuniões, Mêires viaja de duas a três vezes por ano à Brasília, com todas 
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as despesas pagas, para os compromissos no Ministério da Saúde. Na volta, repassa 

todas as informações para os jovens que assistem o seu programa na Casa Grande FM. 

Esses casos são uma constatação do efeito multiplicador do trabalho da Casa 

Grande. 

 

3.4 AS ESCOLHAS  

 

Ainda sobre as escolhas. Não há proibição, há sim, educação para compreender o 

que os meios enviam oferecem aos seus consumidores. Alemberg costuma dizer que, 

“ao invés de condenar e falar mal do que é ruim, é melhor mostrar e cultivar o que é 

bom”, referindo-se à música e a arte brasileira. 

É importante frisar que Alemberg e Rosiane não moram em Nova Olinda, 

moram no Crato, há pouco mais de quarenta minutos de lá, onde têm seus trabalhos, 

família e outras ocupações. Eles vão à Nova Olinda cerca de duas a três vezes por 

semana. Até por esse motivo, seria difícil controlar uma proibição ao uso de certos 

produtos da indústria cultural se os meninos não tivessem de fato um gosto consciente. 

A educação para a comunicação é também educação para o consumo, que, de 

acordo com Canclini:  

   

“...é um conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização 

ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do 

que simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas, 

segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como 

costumam ser exploradas pelas pesquisas de mercado”. (CANCLINI, 

2001, p.77) 

 

Concluindo a análise do primeiro postulado, afirmamos que essa educação para a 

comunicação é sim um campo explorado pela Casa Grande em seu trabalho. O produto 

dos meios de comunicação são “usados como parte integrante do acervo de dados e 

informações” da prática pedagógica da Fundação. Eles recebem muitas revistas, jornais, 

livros, discos, vídeos, assistem filmes e debatem sobre eles, aprendendo aos poucos a 

separar o joio do trigo. 
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Dessa forma, passemos à análise do segundo postulado. 

 

 

 

 

3.5 SEGUNDO POSTULADO 

 

O segundo postulado diz respeito ao uso da tecnologia - computador, 

equipamentos de rádio e TV, entre outros - como mediadores dos processos 

educacionais: 

 

“A área da mediação tecnológica na educação compreendendo 

os procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos múltiplos 

usos das tecnologias da informação na educação. A área da mediação 

tecnológica na educação vem ganhando grande exposição devido à 

rápida expansão dos sistemas de educação, tanto o presencial e 

quanto o a distância. Sabemos que os recursos tecnológicos clássicos, 

como o rádio e a televisão, tiveram dificuldade de ser absorvidos pelo 

campo da educação, especialmente por seu caráter lúdico e mercantil. 

Tal fato foi o principal responsável pela resistência dos educadores 

em dialogar com as tecnologias. O computador veio abalar essa 

dicotomia, pois possui em si mesmo os meios de produção de que o 

pequeno produtor cultural - o aluno e o professor - necessitam para 

seu trabalho diário. Devemos lembrar que a grande maioria dos sites 

são produzidos e dirigidos por centros de pesquisas 

científicas”(SOARES, 1999) 

 

 

Incialmente, vou especificar melhor o que de fato a Casa Grande realiza no dia a 

dia, para depois identificar e analisar o uso da mediação tecnológica.  

Os projetos comunicacionais da Casa Grande estão divididos nas seguintes áreas: 
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- A Escolinha de Iniciação Artística, para as crianças menores, de 2 a 8 anos, 

onde aprendem as primeiras lições sobre as lendas do Cariri e a estrutura da Casa 

Grande, 

- Memorial do Homem Kariri, onde trabalham os recepcionistas atendendo 

visitantes e tomando conta do patrimônio do museu; 

- Casa Grande FM, com programação de cinco da manhã às dez da noite de 

domingo a domingo; 

-TV Casa Grande, que no momento está sem funcionar por proibição da 

ANATEL; 

-A Casa Grande Editora, onde são produzidas as revistas em quadrinhos, 

material de divulgação e o jornal mensal Kariuzinho; 

- Casa Grande Musical formada pela: 

-Bandinha de lata, dos alunos da Escolinha, com instrumentos feitos de sucata; 

-Banda dos Meninos da Casa Grande, com instrumentos profissionais, formada 

pelos integrantes mais velhos da casa; 

-e pelo show A lenda, com Alemberg e Rosiane cantando as musicas das lendas 

do Cariri e a participação dos meninos da Casa Grande.  

-Grupo de teatro da Casa Grande, que esporadicamente produz peças para  

apresentação pública; 

-Videoteca da Casa Grande;  

-Biblioteca da Casa Grande; 

-Projeto de pousadas domicilares 

-Projeto ANNE MARIANI 

-Projeto Lixossauro (ecologia e meio ambiente)     

 

Desses 14 projetos quatro têm intermediação tecnológica, que são a Casa Grande 

FM, TV Casa Grande, Casa Grande Editora e projeto Anne Mariani.  

 

3.6 A CASA GRANDE FM 

 

Na Casa Grande FM, os meninos trabalham com equipamentos de rádio de 

última geração. Com a ajuda dos parceiros que colaboram com o projeto, a Casa 

consegue estar sempre melhorando os seus aspectos técnicos. 
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A rádio conta com dois aprelhos de CD, um gravador de CD, dois toca discos de 

vinil, uma mesa de oito canais, um computador, entre outros. 

A frequência da rádio é 104,9 Mhz, com 25W de potência, chegando às cidades 

de Nova Olinda, Altaneira, Santana do Cariri e alguns sítios de Assaré. 

As vinhetas de abertura, encerramento e divulgação são operacionalizadas a 

partir do computador, em arquivos de formato wave. Porém, ele são gravadas pelos 

próprios meninos, com músicas cantadas por eles, latidos de cachorro, brincadeiras e 

jingles divulgando o Memorial do Homem Kariri. 

Relembrando a história da Casa Grande FM, que começou com quatro alto 

falantes convidando para visitar o museu, cito uma experiência semelhante, descrita por 

Barbero em seu livro “Dos meios às mediações’: 

  

“ Num bairro pobre de Lima, um grupo de mulheres organizou 

um mercado. Nele havia um gravador  e alto falantes que apenas o 

administrador utilizava. Com a colaboração de um grupo de 

apresentadores, as mulheres do mercado começavam a usar o 

gravador para saber o que os habitantes do bairro pensavam sobre o 

mercado, para tocar músicas nas festas e para outros fins. Até que a 

censura se apresentou, na figura de uma religiosa que ridicularizou o 

jeito de falar dessas mulheres e condenou a ousadia de pessoas que, 

“sem saber falar”, atreviam-se a usar os alto falantes. Provocou-se, 

assim, uma crise; durante algumas semanas, as mulheres não 

quiseram saber mais do caso. Algum tempo depois, porém, o grupo de 

mulheres procurou os apresentadores e afirmou: “pessoal, a gente 

descobriu que a religiosa tem toda razão; a gente não sabe falar, e 

nesta sociedade quem não sabe falar não tem a menor possibilidade 

de se defender nem pode nada. Mas a gente também passou a 

entender que com a ajuda desse aparelhinho aqui – o gravador – a 

gente também pode aprender a falar”. (BARBERO, 1997, p.269) 

 

Assim como as mulheres de Lima, os meninos da Casa Grande têm aprendido 

que é mais importante expressar do que falar como de faz nas rádios comerciais.  



 43 

Eles falam com naturalidade. Não modificam o sotaque bem nordestino da 

região do Cariri, não tentam falar como os locutores de grandes rádios. Se errar, 

improvisa. É assim que aprende. O rádio é para eles um instrumento para divulgar 

informações e falar das músicas e artistas que lhes dão prazer. 

 

3.7 A TV CASA GRANDE 

 

Na TV Casa Grande, os equipamentos principais são uma câmera digital, uma 

ilha digital Casablanca, um vídeo digital, três cameras, uma ilha linear (corte seco), um 

estúdio de gravações com fundo azul para croma key, refletores, monitores, mesa de 

som , mesa de efeitos entre outros. O aparelho mais importante, porém não pode ser 

usado. É o transmissor, que levaria as imagens da Casa Grande às televisões de Nova 

Olinda, mas foi lacrado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, por uma 

exibição experimental feita sem a concessão do Ministério das Comunicações. 

Enquanto os meninos não podem transmitir os seus programas, eles produzem 

vídeos e documentários, gravam entrevistas com as pessoas que passam por lá, 

registram as reformas e evoluções da Casa Grande. 

O último vídeo da Fundação Casa Grande foi escolhido para uma campanha  

contra o tabagismo. Chama-se “ Todos contra o fumo” e tem como personagem 

principal a Caipora, uma figura mítica que anda pelas matas pedindo fumo aos 

caçadores. 

 

3.8 - CASA GRANDE EDITORA 

 

A Casa Grande Editora conta com um computador com softwares de ilustração, 

diagramação e tratamento de imagens, um gravador de CD, um scanner e uma 

impressora à jato de tinta. 

Os meninos desenham as revistinhas e ilustrações principais dos produtos à mão 

e só usam o computador para colorir. O tema central das revistas produzidas são as 

lendas do Cariri. Já foram feitas as revistas “Maara, a princesa encantada”, “O pai da 

caça” e “Serpente com cara de gente”. 
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3.9 O PROJETO ANNE MARIANI 

 

A idéia desse projeto surgiu partir do livro “Pinturas e Platimbandas”da 

fotógrafa Anne Mariani, que viajou por muitos anos pelo interior do Brasil, nas 

pequenas cidades, fotografando as fachadas de casas populares. Sempre coloridas, com 

cores fortes e formas geométricas,  as casas simples do nordeste foram valorizadas pelas 

lentes da fotógrafa. O livro chegou à Casa Grande e despertou a idéia de organizar um 

mutirão de meninos da Casa Grande para revitalizar as fachadas das casas de Nova 

Olinda, cujos desenhos estavam se perdendo. 

Os meninos conseguiram o apoio de uma empresa de tintas, conversaram com os 

donos das casas e iniciaram o trabalho que deu autenticidade à cidade de Nova Olinda. 

A mediação tecnológica está entre a identificação de uma casa a ser pintada e a 

conversa com o proprietário. Os meninos desenham a fachada, passam para o 

computador, simulam a pintura a ser feita e levam a impressão para que o dono veja 

como sua casa ficará bonita! 

É notável nesses quatro exemplos de usos da mediação tecnológica que os 

equipamentos facilitam o trabalho, mas não sobrepõe-se à identidade cultural dos 

meninos. Sobre isso, escreveu Canclini: 

 

“A identidade é uma construção que se narra. Estabelecem-se 

acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à 

apropriação de um território por um povo ou à independência obtida 

através do enfrentamento dos estrangeiros. Vão se somando as 

façanhas em que os habitantes defendem esse território, ordenam seus 

conflitos e estabelecem os modos legítimos de convivência, a fim de se 

diferenciarem um dos outros.” (CANCLINI, 2001, p.164) 

 

O trabalho da Casa Grande, mesmo mediado pela tecnologia, está sempre 

voltado à recuperação da memória e das raízes do povo da região do Cariri. A 

identidade é mantida.  
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Eles não se aceitam sujeitos aos instrumentos tecnológicos. Preferem o som 

percussivo, os latidos do cachorro Expedito, às possibilidades da música eletrônica para 

suas vinhetas.  

Não trocam os próprios desenhos pelos modelos prontos do computador. Não 

abusam dos efeitos do vídeo, preferem a boa luz, a boa imagem. 

Refletindo sobre essa mediação da tecnologia da educação, Paulo Freire lembra a 

importância do pensar, que se assemelha à relação dos meninos da Casa Grande com a 

tecnologia: 

“Exatamente porque somos programados, somos capazes de 

pôr-nos diante da programação e pensar sobre ela, indagar e até 

desviá-la. A vocação humana é a de saber o mundo através da 

linguagem que fomos capazes de inventar socialmente nos tornamos 

capazes de desnudar o mundo e falar do mundo. 

Necessita-se de homens e mulheres que, ao lado dos saberes 

técnicos e científicos, estejam também inclinados a conhecer o mundo 

de outra forma, através de tipos de saberes não pré-estabelecidos. A 

negação disso seria repetir o processo hegemônico das classes 

dominantes, que sempre determinam o que podem e devem saber as 

classes dominadas”(FREIRE apud GOMEZ, 1999,p.1) 

 

Concluindo a análise comparativa do segundo postulado, afirmo que a Casa 

Grande faz uso da mediação tecnológica em seu processo educativo. 

 

3.10 TERCEIRO POSTULADO 

 

Esse ponto diz respeito à existência de um planejamento, avaliação e condução 

do processo educativo - ao que os autores chama de “gestão”, na contrução de um 

ecossistema educomunicativo: 

 

“A área da gestão comunicativa, designando toda ação 

voltada para o planejamento, execução e avaliação de planos, 

programas e projetos de intervenção social no espaço da inter-

relação Comunicação/Cultura/Educação, criando ecossistemas 
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comunicativos. O conceito de Gestão é aqui empregado para designar 

toda ação voltada para o planejamento, execução e avaliação de 

planos, programas e projetos de intervenção social no espaço da 

inter-relação Comunicação/Cultura/Educação, criando ecossistemas 

comunicativos. 

A gestão da comunicação nos espaços educativos produz-se 

tanto nos ambientes voltados para programas escolares formais, 

quanto naqueles dedicados ao desenvolvimento de ações não formais 

de educação, como nas emissoras de rádio e de televisão educativas, 

nas editoras e centros produtores de material didático, nas 

instituições que administram programas de educação a distância, nos 

centros culturais, entre outros. O que caracteriza a gestão é a costura 

que alcança produzir, através da ação prática, entre as várias 

vertentes que aproximam a Comunicação e a Educação.” (SOARES, 

1999) 

 

A fórmula que os diretores da Fundação Casa Grande  encontraram para a gestão 

do projeto é um dos pontos que mais surpreende as pessoas que o conhecem. 

Como foi dito anteriormente, os diretores da Casa Grande não moram lá. Vão até 

Nova Olinda de  duas a três vezes por semana. Aos domingos, a visita é certa. É o dia da 

reunião semanal de avaliação. 

Alemberg e Rosiane escolhem, entre os meninos, um coordenador para a casa, 

que é o único recebe uma ajuda de custo dentro do projeto.  

Esse coordenador é escolhido entre aqueles que são mais responsáveis e com 

mais liderança e influência entre os outros. O coordenador tem que conhecer bem as 

regras da Casa e cobrar dos que não as cumprem. 

Essas regras dizem respeito aos horários de chegada na Casa Grande, (sete horas 

da manhã) horário limite de permanência (sete horas da noite) horários dos respectivos 

programas de rádio e de abertura e fechamento do museu. 

Além do coordenador geral existem os gerentes da bilbioteca, museu, editora, tv 

e da escolinha. Cada um é responsável pelos trabalhos e possíveis problemas de cada 

setor. 
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Ainda sobre as regras. Os meninos usam uma farda na Casa Grande. Mas só 

recebem e mantém a farda por merecimento. Quando um novo integrante começa a 

frequentar a Casa Grande, se integra e mostra interesse, ele recebe uma farda das mãos 

de Alemberg e Rosiane em um ritual que emociona a todos. 

A entrega acontece na sala do coração de Jesus, a primeira sala da casa, onde 

está o Kariuzinho, o índio de madeira, representação de um índio kariri quando criança. 

Kariuzinho é o protetor da Casa Grande e essa estátua foi dada para Alemberg por dona 

Artemísia, a mulher que lhe contava as lendas quando ele era criança. 

Uma vez recebida a farda, é preciso honrá-la e andar na linda. Se o menino fizer 

algo de errado, devolve a farda, passa por um período de suspensão, e depois é chamado 

para receber a farda de volta.  

A escolha de quem faz o quê dentro da Fundação é feita aos poucos, de acordo 

com a habilidade de cada um. 

Por mais que os diretores da Casa Grande não tenham formação em educação - 

Alemberg estudou até a oitava série e Rosiane é formada em história - eles têm um 

planejamento muito bem estruturado e a gestão da Casa Grande tem contornos bem 

definidos.  

O ponto principal e o grande mérito de Alemberg e Rosiane foi descobrir que 

deveriam entregar essa adminstração aos meninos. Cada um com sua função, e a Casa 

Grande funciona perfeitamente bem. 

Aos domingos, durante a reunião, os fatos são analisados. Na hora de brigar e 

repreender, Alemberg não se esquiva de dizer as verdades que deve. Tem choro, dos que 

são repreendidos, felicidade dos que são elogiados. 

Mesmo sendo duro com eles, nenhum menino tem medo de Alemberg e Rosiane. 

Têm - isso sim - profundo respeito. Isso é claro entre eles. 

Durante uma série de entrevistas com os meninos da Casa Grande, fiz perguntas 

iguais para todos e anotei os resultados. A última pergunta era: o que Alemberg e 

Rosiane representam para você? Nenhum deles conseguiu responder sem chorar de 

emoção. 

Concluindo a análise do terceiro postulado, há gestão no processo de educação e 

comunicação da Casa Grande. Essa gestão é baseada na autonomia dos meninos, cada 

um em sua função e na orientação semanal dos diretores. 
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3.11 O QUARTO E ÚLTIMO POSTULADO 

  

O último postulado diz respeito à análise das ações sob a luz da ciência, como 

vemos a seguir:  

 

“A área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação 

Comunicação/Educação como fenômeno cultural emergente, o que, 

no campo da academia, corresponde ao conjunto dos estudos sobre a 

natureza do próprio fenômeno constituído pela inter-relação em 

apreço. Entende-se como pertencente a esta área tanto um projeto de 

pesquisa voltado para o entendimento e a legitimação do novo campo 

quanto todos os programas de investigação sobre cada uma das 

vertentes que compõem a inter-relação em apreço. É, na verdade, a 

reflexão acadêmica, metodologicamente conduzida, que garantirá 

unidade às práticas da Educomunicação, permitindo que evolua. A 

própria pesquisa que estamos realizando situa-se nesta área, assim 

como boa parte das reflexões produzidas pelos pensadores de quem 

nos servimos para a constituição do corpo teórico do 

trabalho.”(SOARES, 1999) 

 

A reflexão epistemológica do processo educomunicativo começa a surgir na 

Casa Grande com a presente monografia.  

Esse trabalho inicia uma identificação da Casa dentro de um contexto teórico-

metodológico atual.  

O trabalho de pesquisa e construção não foi de um dos meninos da Casa, mas de 

uma professora voluntária, ligada à adminstração. 

Posso afirmar então que existe reflexão epistemológica sobre as práticas da Casa 

Grande, porém realizadas por uma de suas professoras.  

 

3.12 - A CASA GRANDE FAZ EDUCOMUNICAÇÃO. 

 

Com as constatações acima, esse trabalho cumpre o propósito de confirmar que a 

Fundação Casa Grande realiza um trabalho de educomunicação. 
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Para fechar o raciocínio, o texto final, conclusivo da pesquisa sobre a emergência 

da educomunicação como campo interdisciplinar: 

 

“A confirmação da hipótese de que o campo da 

Educomunicação possa ser compreendido pela aproximação destas 

quatro áreas, a partir de um substrato comum que é a ação 

comunicativa no espaço educativo, ou seja, a comunicação inter-

pessoal, grupal, organizacional e massiva promovida com o objetivo 

de produzir e desenvolver ecossistemas comunicativos através da 

atividade educativa e formativa, representa, na verdade, o primeiro 

resultado da investigação. 

Entendemos, contudo, que as quatro áreas não são 

excludentes, nem são as únicas. Representam, apenas, um esforço de 

síntese, uma vez que parecem aglutinar as várias ações possíveis no 

espaço da inter-relação em estudo.”(SOARES, 1999) 

 

Com a explicação sobre as práticas da Casa Grande no intuito de verificar se há 

consonância com as características da educomunicação, refaçamos o exercício, desta 

vez comparando com a pedagogia FREINET: 

 

“Os eixos da “pedagogia Freinet”, como é chamado o 

conjunto de suas idéias,  são a cooperação, como forma de 

construção do conhecimento;  a comunicação, como forma de 

integrar esse conhecimento; a documentação, registro da história que 

se constrói diariamente; a afetividade, o elo de ligação entre as 

pessoas e o objeto do conhecimento.(RODRIGUES, 1999).  

 

 Expressar a  identificação da Pedagogia Freinet com a Casa Grande ponto a 

ponto seria redundante e repetitivo.  Há a cooperação, quando tudo na Casa Grande é de 

todos e todos trabalham em equipe;  há a comunicação, na TV, no rádio, na editora;  há 

a documentação nos produtos feitos pelos meninos e há a afetividade que liga todos em 

uma rede mágica de carinho, entendimento e ternura.  
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3.13 DO CADERNO AMARELO 

 

Os quase três anos de trabalho e convivência com os meninos da Casa Grande 

estão registrados em um caderno amarelo, de capa dura que me acompanha em todas as 

viagens à Nova Olinda. 

Esse caderno é objeto de cobiça dos meninos. Eles sabem que é nele que eu 

escrevo minhas impressões sobre o que acontece e sobre cada um deles. 

No caderno estão as anotações do primeiro dia em que estive na Fundação Casa 

Grande, que reproduzo a seguir: 

Eram cinco horas de uma manhã de agosto quando cheguei pela primeira vez à 

cidade de Nova Olinda, região do Cariri, sul do estado do Ceará. Meu objetivo era 

conhecer a Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri, impulsionada pelo 

desejo de ver de perto o projeto onde meninos e meninas de uma pequena cidade de 

onze mil habitantes fazem televisão, rádio, teatro, escrevem revistas em quadrinhos e 

constroem um centro de comunicação e educação com autonomia e identidade própria. 

Além de conhecer o trabalho, fui também ministrar uma oficina de editoração para a 

estruturação da Casa Grande Editora. 

Ao descer do ônibus, depois de nove horas de viagem, não foi difícil encontrar 

“a casa azul, de portas vermelhas, ao lado da igreja matriz” conforme as orientações 

do motorista. Pouco tempo depois, os meninos foram chegando e tomando seus postos 

na casa.  

Deda, 17 anos, poeta, mal terminou  a apresentação do programa de rádio “Seu 

Luís”, em homenagem à Luís Gonzaga e já varria a frente da casa enquanto recitava 

poesias de Patativa do Assaré. 

Mêires, 16 anos, lia um livro sentada sobre um tronco de Umbu. Alheia a tudo 

que se passava ao seu redor, aproveitava os minutos antes das sete da manhã, quando 

teria que começar a colorir as revistas em quadrinhos - até então feitas à mão pelos 

próprios meninos.  

Aureliano, 15 anos, entre um bocejo e outro, regava os pés de Samúma, que 

delimitam a entrada da Casa Grande e emolduram o marco que indica uma sesmaria 

no Brasil colonial. 
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Tamyres, 12 anos, chegava apressada. Faceira, de cabelos molhados, cheiro de 

lavanda, batom na boca, quase atrasada para começar o trabalho de recepcionista do 

Memorial do Homem Kariri.  

Depois veio Miguel, Samuel, Samara, Luciano, Elizângela, Marcelo, Bega ... e 

antes do final do dia os meninos da Casa Grande já haviam me ensinado o real sentido 

da comunicação  que há tempos eu tentava encontrar. 

 

 

 

 

“Potes servem para guardar água. Flores no pote servem para 

guardar símbolos. Servem para guardar a memória de quem fez, de 

quem bebe a água e de quem, vendo flores, lembra de onde veio. E 

quem é. Por isso há potes com flores, Folias de Santos Reis e flores 

bordados nas saias das camponesas.” 

( BRANDÃO, 1982, p. 107)  

 

 

A monografia “Fundação Casa Grande – comunicação para a 

educação“  teve como objetivo principal mostrar como e porque essa ONG do interior 

do Ceará é hoje um projeto de educomunicação eficiente, consistente  e original no 

Brasil. 

Para isso, contruí o texto em ordem cronológica, para não perder de vista 

nenhum aspecto que pudesse ser importante para a compreensão da singularidade e 

importância desse projeto. 

No primeiro capítulo, optei por fazer uma resgate da história dos habitantes da 

região do Cariri e da cidade hoje conhecida como Nova Olinda. Reuní algumas lendas  

índígenas, que fazem parte do imaginário dos homens, mulheres e principalmente das 

crianças da região. Começando com a lenda de Vapabussu, que explica o surgimento 

dos índios da região do Cariri, à lenda da Pedra da Batateira,  o fenômeno da inundação 

que fará com que os índios voltem a reinar na terra que lhes foi tirada pelos 

colonizadores. 
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A importância dada à narração dessas lendas é explicada pelo fato de que a 

preservação da memória foi o motivo principal de realização da Casa Grande. Além 

disso, ainda é a principal temática trabalhada pelos meninos em seus produtos de arte e 

comunicação social. 

Após a narração das lendas, segui com um breve registro da história de Nova 

Olinda, que começa a partir da casa onde funciona o Memorial do Homem Kariri. No 

mesmo local da casa, já existiu uma aldeia de índios - comprovada  pelos registros 

arqueológicos encontrados em escavações - e uma tapera para o pernoite dos 

comboeiros, que exploravam o sertão em busca de um bom pasto para a boiada. Em 

volta desse tapera surgiu uma vila. A tapera foi reformada, a população cresceu, a vila 

mudou de nome. A casa foi comprada por um comerciante, Neco Trajano, reformada, 

habitada, e depois abandonada por quase dezoito anos. 

A pesquisa musical de um dos netos de Neco Trajano, Alemberg e sua esposa, 

Rosiane, o levou de volta ao pouso de suas origens, à casa onde viveu seu pai, seu avô, 

seus antepassados, os índios. A construção, em ruínas, foi recuperada para sediar o 

Memorial do Homem Kariri. Logo nos primeiros dias de funcionamento, foi invadida 

pelas crianças da cidade.  

No segundo capítulo, mostrei que a Fundação Casa Grande, mesmo sem saber, 

surge em Nova Olinda ao mesmo tempo em que outros projetos com o mesmo propósito 

vão despontando em vários países da América Latina e de outros continentes.  

Para compreender melhor a importância desse trabalho, inseri a Casa Grande em 

no contexto das ações populares desde a década de 70. Elucidei alguns conceitos 

importantes para a compreensão desse tipo de ação. Caminhei pela história dos 

movimentos sociais até chegar nas pesquisas de um novo campo interdisciplinar de 

estudos e intervenção social: a educomunicação. 

No terceiro capítulo, usei como linha-mestra os postulados estabelecidos pelo 

grupo de pesquisadores em Educação e Comunicação da USP,  que definem as 

características de uma ação educomunicativa. Guiada pelos quatro postulados 

principais, fui descrevendo as práticas e peculiaridade da Fundação Casa Grande para 

defender que trata-se de um projeto de educomunicação. 

 O fruto de uma pesquisa de quase três anos naturalmente nos desperta inúmeras 

conclusões.  
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Para fins de um trabalho acadêmico, concluo que a Fundação Casa Grande 

pode ser definida como um projeto de educomunicação, por possuir as 

características de educação para os meios de comunicação; da autogestão, ou 

gestão de um ecossistema educomunicativo; da intermediação tecnológica no 

processo educativo e da relfexão epistemológica, presente nesse trabalho.  

Concluo ainda que esse projeto cabe nas definições de educação de Paulo 

Freire, a medida em que os meninos adquirem autonomia e se tornam capazes de 

refletir sobre a própria existência, definindo o caminho que desejam seguir.  

Mais do que isso, eles adquirem a liberdade de soltar a enxada e escolherem 

um futuro de acordo com as suas inclinações, conscientes de que são parte de um 

todo, mas sem perder a forte ligação com a memória do lugar onde vivem. 

Na Casa Grande, tudo é todos e todos trabalham pelo mesmo fim. 

Cada um tem de acordo com o seu desejo e sua capacidade de construir.  Nem 

tudo é brincadeira: há muito trabalho, responsabilidades e desafios.    

Os primeiros meninos da Casa Grande já estão entrando na Universidade e aos 

poucos passando o comando para os mais novos. 

Os pequenos, que acabam de chegar,  observam de perto a construção desse 

mundo. Os seres encantados – Kariuzinho, Maara, Veado Galheiro, Caipora – 

misturam-se às brincadeiras dos meninos com a naturalidade de quem é acostumado ao 

mágico. 

Como disse Paulo Freire, citado na epígrafe desse trabalho – o utópico não é o 

irrealizável. Pois era sim, uma utopia, acreditar que uma casa abandonada, com paredes 

desabando a cada chuva, usada como banheiro público da cidade de Nova Olinda, em 

poucos anos seria – ou voltaria a ser – o centro de força daquela cidade, extraindo 

criatividade e alegria de crianças cujo destino seria, fatalmente, a labuta com a enxada 

sob o sol do sertão. 
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1  Todas as informações sobre as lendas referentes ao reino de Vapabussu têm como fonte a pesquisa de 
Alemberg Quindins e Rosiane Limaverde, em entrevistas como moradores antigos na região do Cariri. As 
informações foram registradas em depoimento de Alemberg Quindins ao professor Gilmar de Carvalho no 
dia 22 de dezembro de 1998. 
2  A grafia do nome kariri varia entre o autores, Seguindo a grafia usada na Fundação Casa Grande, usarei 
nessa monografia os termos Cariri e Carius, ao falar da região e do nome do riacho, e Kariri e Karius ao 
falar das tribos indígenas. 
3  Ver foto no Anexo 1 
4 Ver foto 
5 Ver foto da ponte de pedra 
6  Registrado no Dicionário de Mitologia de Hernani Donati. 


