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RESUMO 

Através do processo histórico de construção e consolidação da modernidade, o 
conceito de desenvolvimento foi associado ao progresso econômico e sustentou um 
modo de vida que resultou em uma série de efeitos negativos do ponto de vista social, 
humano e ambiental, em sua maioria, evidenciado pela fragilização dos laços sociais. 
Com a globalização, os modos atuais de subjetivação, influenciados pela 
instrumentalização e mercantilização das relações, pela fragmentação das instituições 
de referência identitária e pelo hedonismo exacerbado resultam em novas e variadas 
formas de mal-estar e em uma crise ambiental sem precedentes. As estratégias que 
propõem um novo paradigma e novos modos operandi de existência vêm sendo 
pensadas de forma premente. O pressuposto maior que guia essas estratégias é a 
ampliação da noção de desenvolvimento, considerando os aspectos mais globais das 
necessidades humanas e ambientais, indo além da ideia anterior que mensurava a 
felicidade pela capacidade de acesso aos bens e serviços e recursos materiais. Em 
contrapartida ao neoliberalismo que alimenta o individualismo crescente, o 
desenvolvimento regional sustentável considera o ser humano como ser social, que 
constitui sua identidade a partir da relação com os outros e salienta a importância da 
diversidade cultural, da cooperação e solidariedade. Rotas alternativas emergem: 
visão ecológica e biocêntrica, pertencimento comunitário, ética planetária e a filosofia 
do Bem Viver são exemplos. Este trabalho procurou refletir sobre essas rotas, 
percursos de futuro possíveis e imagináveis. Através de uma pesquisa exploratória e 
descritiva e de natureza qualitativa pretendeu lançar luz sobre os passos já dados 
nessas direções - das raízes aos florescimentos já visíveis – a partir de uma revisão 
de bibliografias teórico-científica e filosóficas, e uma análise do conteúdo de 
documentos; letras de música, poesias, fotografias e mapas relacionados à um grupo 
de jovens da comunidade do Horto em Juazeiro do Norte, Cariri, Ceará. Diante das 
vivências e reflexões foi observado que o fortalecimento da territorialidade presente 
no grupo de jovens estudado aparece como possibilidade de abertura para o 
crescimento de todos e cada um, como potência para frutificações tangíveis e 
intangíveis que podem favorecer a sutil teia que sustenta a vida. Na medida em que o 
debate sobre desenvolvimento sustentável – especialmente em sua faceta cultural - 
tem se tornado cada dia mais anacrônico na perspectiva das forças hegemônicas 
atuais, a relevância das reflexões se fortalece.    

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional Sustentável. Sustentabilidade. 
Dimensão Cultural da Sustentabilidade. Pertencimento Comunitário. Bem Viver. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Through the historical process of construction and consolidation of modernity, the 
concept of development was associated with economic progress and sustained a way 
of life that resulted in a series of negative effects from the social, human and 
environmental point of view, in its majority, evidenced by the fragilization of social 
bonds. With globalization, the current modes of subjectivation, influenced by the 
instrumentalization and mercantilization of relations, by the fragmentation of the 
identity institutions and by the exacerbated hedonism result in new and varied forms 
of Uneasiness and an unprecedented environmental crisis. The strategies that propose 
a new paradigm and new operandi modes of existence are being thought of in a 
pressing way. The greater assumption that guides these strategies is the expansion of 
the notion of development, considering the more global aspects of human and 
environmental needs, going beyond the previous idea that measured happiness by the 
ability to access the goods and Services and material resources. In contrast to the 
neoliberalism that feeds the growing individualism, sustainable regional development 
considers the human being as a social being, which constitutes its identity from the 
relationship with others and stresses the importance of diversity Cultural, cooperation 
and solidarity. Alternative routes emerge: ecological and biocentric vision, community 
belonging, planetary ethics and the philosophy of good living are examples. This work 
sought to reflect on these routes, possible and imaginable future paths. Through 
exploratory and descriptive research and qualitative nature intended to shed light on 
the steps already given in these directions-from the roots to the already visible 
flowering-from a review of theoretical-scientific and philosophical bibliographies, and a 
Document content analysis; Music letters, poetry, photographs and maps related to a 
group of young people from the Horto community in Juazeiro do Norte, Cariri, Ceará. 
In view of the experiences and reflections, it was observed that the strengthening of 
territoriality present in the group of young people studied appears as a possibility of 
openness to the growth of each and every one, as potency for tangible and intangible 
frufications that can favor the subtle web that sustains life. As the debate on 
sustainable development – especially in its cultural facet – has become increasingly 
anachronistic in the perspective of current hegemonic forces, the relevance of 
reflections is strengthened.   

Keywords: Sustainable Regional Development. Sustainability. Cultural Dimension of 
Sustainability. Community Belonging. Well live 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa não tem pretensão de verdade única. Ela se trata de uma 

tentativa de sistematização de algumas ideias adquiridas em leituras de outros autores 

em outros tempos e lugares na busca de compreensão e reflexão sobre alguns 

fenômenos.  

Como capturar o fenômeno para investigá-lo? A borboleta de caminhos tão 

fluidos paira na sua mão e antes que você possa observar todas as suas cores, 

formas, desenhos; voa. A fotografia permite capturar o fenômeno. Embora não 

sustente todas as faces do instante, pode permitir que a imagem da borboleta estática 

se amplie no espaço-tempo-desejo do observador.  Essa dissertação se assemelha à 

uma fotografia panorâmica.  

O caminho do conhecimento humano, ao longo da história, passa por 

diferentes períodos e adquire diversas formas. A maneira como se delineia essa 

escrita é fruto da forma de conhecimento que predominou nos últimos duzentos anos; 

o conhecimento científico. Ele influencia o lugar escolhido para a foto (o problema de 

pesquisa); o alvo do foco (os sujeitos e lócus da pesquisa), a base para a sustentação 

da câmera (o estado de arte) e a tecnologia utilizada (o método).  

O ato de contemplar requer imersão, e muito da profundidade em si para 

aguçar o olhar depende da necessidade de ampliar panoramas. A contextualização 

histórica, cultural, política, social e econômica estará presente nessa pesquisa na 

busca por compreensão de paradigmas, caminhos, emancipações e 

desenvolvimentos. A ideia é procurar vislumbrar rotas possíveis e imagináveis para 

lugares onde, além das sombras, haja cor, luz e brilho na justa medida para sustentar 

a vida. Dessa maneira, este trabalho utiliza a metáfora da contemplação de uma 

árvore e sua estrutura, nutrida e movimentada pelo tempo, pela mudança dos ventos 

e estações, pelo lugar que a sustenta e seu processo de florescimento. 

A relevância pessoal deste trabalho vem de uma construção de vida que 

pendula entre o racional da carreira acadêmica e a sensibilidade dos laços afetivos e 

de parentesco que salientam a espiritualidade e a conexão profunda com Madre Tierra 

(Mãe Terra, ou Mãe Natureza). O encantamento com a rica simplicidade da existência 

traduzida na grandiosidade dessa Mãe terra foram e são parte do combustível que me 

impele à vida ao mesmo tempo em que me inquieta a construção que nossa 

temporalidade tem tecido.  
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A graduação e a docência em psicologia trouxeram as reflexões sobre os 

adoecimentos e os mal-estar das formas de subjetividade contemporâneas. A atuação 

como preceptora de grupos de estágio curriculares em psicologia, baseada 

especialmente a partir da prática de psicologia social comunitária salientaram a 

importância da territorialização, ou dos vínculos comunitários e o desenvolvimento 

endógeno, como formas de favorecer a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. 

Pude observar com as atuações psicossociais nas comunidades, que a cidade de 

Juazeiro, também minha cidade natal, vem sofrendo a influência da globalização como 

quase todos os espaços no mundo, e crescendo econômica, urbana e 

demograficamente sem levar em conta a sustentabilidade.  

O interesse pelas questões ambientais e sustentáveis vem de duas vivências 

em comunidades alternativas possibilitadas pelo Encontro Nacional das Comunidades 

Alternativas (ENCA) que foi um divisor de águas em minha vida. Permacultura, 

alimentação orgânica, sagrado feminino e masculino, medicina natural, economia 

solidária, veganismo, trocas de saberes com pessoas de diferentes lugares do país e 

do mundo se traduziram em experiências transformadoras. Pude perceber formas 

completamente novas e significativas de viver, conviver e se desenvolver sem tantos 

prejuízos emocionais, sociais e ecológicos. Nesse caminho, surge o ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER), 

que uniu as paixões acadêmicas e existenciais.  

A mudança paradigmática premente, o ataque às democracias, o aumento 

dos índices de depressão, suicídio, toxicomanias e as crises ecológicas e ambientais 

respaldam a relevância científica das pesquisas em Desenvolvimento Regional 

Sustentável. Os sistemas de organização sociais e econômicos demandam 

reavaliação e/ou reconfiguração. Novos modos de viver e construir o mundo são cada 

dia mais necessários.  

O modo de viver atual globalizado é alimentado constantemente pelas 

modificações culturais do paradigma técnico-científico-racional que tem prevalecido 

na modernidade e se ampliado na pós-modernidade. Os laços sociais estão sendo 

mirrados e a ligação com a Natureza posta em segundo plano. 

As fronteiras têm sido rompidas e o conceito de espaço extrapolado. A elite 

móvel evidencia a extraterritorialidade e imponderabilidade do poder (SANTOS, 

2002). Isso se traduz no desenvolvimento concentrado em polos e nas empresas 

multinacionais diluídas no espaço global genérico e simultâneo se ocupando de 
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esgotar os recursos humanos, naturais e materiais de um lugar sem compromisso ou 

alteridade com o local. 

Ultrapassando a ideia de crescimento somente em sua faceta econômica, a 

dimensão cultural da sustentabilidade aparece evidenciada na potencialidade de um 

mundo mais justo, pacífico, igualitário e humanamente saudável. Através da relação 

com o lugar - sua história, suas instituições, sua cultura, valores, tradições – os 

“indivíduos” tornam-se “pessoas”, no processo que vai da individualização para o 

pertencimento comunitário. O desenvolvimento endógeno pode resultar em bem-estar 

social, saúde mental e respeito aos Direitos Humanos e aos Direitos da Natureza. 

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa foi compreender como as práticas de 

um grupo de jovens do bairro Horto, em Juazeiro do Norte, Ceará, favorecem o 

desenvolvimento regional sustentável, evidenciadas pela dimensão cultural da 

sustentabilidade através de ações que demonstram pertencimento comunitário e Bem 

Viver1; cooperação, alteridade com o local, solidariedade, afetividade, amor à 

Natureza. Como objetivos específicos, o trabalho procurou:  

 Dialogar sobre os conceitos de desenvolvimento regional sustentável, 

dimensão cultural da sustentabilidade, pertencimento comunitário e 

territorialidade; 

 Compreender o substrato histórico que guiou o estabelecimento do 

paradigma moderno e as reviravoltas da cultura contemporânea;  

 Apresentar a comunidade do Horto dentro de suas especificidades 

através da aproximação e reflexões sobre um grupo de Jovens que se 

transformou em Pastoral da Juventude e; 

 Relacionar as experiências e vivências do grupo de jovens do Bairro 

Horto de Juazeiro do Norte aos conceitos de desenvolvimento regional 

sustentável, dimensão cultural da sustentabilidade, pertencimento 

comunitário e territorialidade. 

O lócus da pesquisa, a comunidade do Horto, foi escolhida por ser um espaço 

rico em história e tradições. De grande influência para o restante do município, o Horto 

                                                           
1 O sentido do termo será desenvolvido no capítulo 5 deste trabalho.Bem Viver (Buen Vivir ou Bons conviverer), 

é uma proposta do autor Alberto Acosta, tema do livro “O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros 

mundos” publicado em 2016. Acosta, baseando-se na sabedoria e harmonia com a Natureza dos povos ameríndios, 

salienta uma filosofia de vida que valorize e respeite a democracia, os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza.  
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representa um grande polo de diversidade cultural e é considerado por muitos um 

espaço sacralizado, atraindo em várias romarias distribuídas pelo ano uma quantidade 

considerável de romeiros e turistas. O grupo de jovens foi elencado por se apresentar 

como uma exemplificação materializada da busca pelo fortalecimento das relações 

sociais, da cultura, das redes e do apoio mútuo comunitário. Na fase em que 

construção da identidade aparece como foco, os adolescentes na transição para a 

fase adulta encontram em referências que favoreçam a sustentabilidade a 

possibilidade de desenvolvimento regional, humano e potencialmente planetário.   

Na segunda sessão, o percurso metodológico aponta a olhar baseado no 

conhecimento científico como tentativa de compreensão do fenômeno analisado e a 

forma como essa postura foi construída, materializada nos últimos séculos e quais de 

suas técnicas foram utilizadas nesse recorte. A sessão terceira traz a descrição da 

árvore como objeto central da fotografia procura elencar as especificações da história 

e características do lugar e sujeitos da pesquisa.  

A quarta sessão busca trazer, a partir de revisão de outras fontes 

bibliográficas, a compreensão do substrato histórico que guiou o estabelecimento do 

paradigma moderno e as reviravoltas da cultura contemporânea. As Grandes 

Revoluções da Modernidade, o racionalismo, o capitalismo e o cientificismo, e o 

frenesi da simultaneidade contemporânea na Pós-modernidade, com as mídias, o 

avanço tecnológico, e a globalização resultam em uma “cultura-mundo”, na fluidez das 

informações e na fragilização dos laços humanos, em mal-estares sociais e prejuízos 

ambientais em larga escala (LIPOVETSKY e SERROY, 2011). 

 As ampliações dos significantes do conceito de desenvolvimento (da sua 

ligação com o crescimento econômico para a relação com as medidas humanas de 

felicidade e bem-estar) permitem a abertura para o quinto capítulo, que trata de como 

as raízes ou ligações fortalecidas com sua terra, seu povo e Gaia (Mãe Natureza) 

possibilitam o crescimento e o florescimento defendidos pelo capítulo seis; e são 

representados em uma análise documental na sétima sessão com registros que 

exemplificam o Bem Viver, as redes e que alimentam o esperançar iluminando a 

potência e construção de novos mundos.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: o olhar/ a fotografia 

 

Durante a Idade Média, a visão do mundo que prevalecia na Europa e na 

maioria das outras civilizações ocidentais era baseada na ideia de um universo 

orgânico, vivo e espiritual. As pessoas se organizavam em comunidades pequenas e 

subordinavam seus interesses individuais aos do grupo (CAPRA, 1982). 

O sistema de compreensão da natureza do posto de vista Aristotélico e a teologia e 

ética cristã, até o século XIII, formaram a estrutura ideológica na qual se buscava na fé o 

significado das coisas e não a predição ou controle. Estes últimos dois aspectos fazem parte, 

então, do resultado de uma mudança radical de perspectiva, surgida entre os séculos XVI e 

XVII, que trouxe o entendimento do mundo como uma máquina. Transformações na 

astronomia e física, especialmente as realizações de Newton, Copérnico e Galileu, propiciaram 

uma nova forma de investigação da realidade que culminou com a descrição matemática da 

natureza de Francis Bacon e o método analítico de René Descartes. Com Revolução Científica 

surge o método de pesquisa científico (CAPRA, 1982). 

Estudos, observações, análises e experimentações permitem reflexões sobre 

teorias de conhecimento já dadas a partir de um posicionamento epistemológico na 

busca da objetividade científica, de acordo com Oliveira (2008). A atitude científica 

permite a busca por novos conhecimentos e tem início com o processo de reflexão 

que gere uma ou mais hipóteses, que permita o delineamento de objetivos, o 

fundamento teórico e a construção de um percurso de investigação e de instrumentos 

com a finalidade de tentar responder as perguntas iniciais. Esse percurso, ou método 

de pesquisa, “[...] exige uma escolha criteriosa e sistemática para se fazer a descrição, 

explicação e análise dos fatos e dos fenômenos” (OLIVEIRA, 2008, p .58).  

Fazer pesquisa, de acordo com Gil (2017), é proceder racional e 

sistematicamente visando prover respostas para questões propostas. Esse processo, 

ainda segundo o autor, é desenvolvido a partir dos atravessamentos de 

conhecimentos disponíveis e a utilização criteriosa de métodos e técnicas 

investigativos.  

É característica da racionalidade humana à tendência a classificação dos 

fenômenos com o intuito de melhor organizá-los e compreendê-los, comenta Gil 

(2017). Diante da amplitude de objetos e objetivos, considera-se a importância da 

classificação das pesquisas para melhor delineamento das etapas e maior 

favorecimento de resultados satisfatórios (GIL, 2017). Nesse sentido, as pesquisas 



21 
 

 
 

podem ser classificadas quanto as áreas e subáreas de conhecimento (para o CNPq 

apud Gil (2017): 1. Ciências Exatas e da Terra; 2. Ciências Biológicas; 3. Engenharias; 

4. Ciências da Saúde; 5. Ciências Agrárias; 6. Ciências Sociais Aplicadas; e 7. 

Ciências Humanas); quanto à finalidade (básica ou aplicada), ao propósito 

(explicativa, descritiva ou exploratória), quanto aos métodos e sua natureza 

(quantitativa e/ou qualitativa), seu ambiente (pesquisa de campo ou em laboratório) e 

o grau de controle das variáveis (experimental ou não-experimental).  

O critério de classificação das pesquisas também se aplica no que diz respeito 

ao seu tipo de delineamento, levando em consideração o ambiente, as técnicas 

utilizadas para coleta e análise dos dados e a abordagem teórica, e podem ser 

descritas, ainda de acordo com Gil (2017, p. 34), como: 

 

1. pesquisa bibliográfica; 2. Pesquisa documental; 3. Pesquisa 
experimental; 4. Ensaio clínico; 5. Estudo caso-con-trole; 6. Estudo de 
coorte; 7. Levantamento de campo (survey); 8. Estudo de caso; 9. 
Pesquisa etnográfica; 10. Pesquisa fenomenológica; 11. Teoria 
fundamentada nos dados (grounded theory); 12. Pesquisa-ação; 13. 
Pesquisas mistas; 14. Pesquisa participante; e 15. Pesquisa narrativa. 

 
 

Nesse sentido, conforme a tabela abaixo, esta pesquisa pode ser classificada 

como: uma pesquisa de natureza qualitativa, relacionada com as áreas das Ciências 

Humanas e Sociais e das Ciências Ambientais. Quanto à finalidade este trabalho pode 

ser considerado como pesquisa básica estratégica, voltada à aquisição de novos 

conhecimentos direcionados a amplas áreas com o intuito de procurar soluções para 

problemas práticos. E no que diz respeito aos propósitos, se encaixa como pesquisa 

descritiva. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental.  

A partir da tabela de classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)2, a caracterização do tema de uma atividade de 

pesquisa entendida como especialidade pode se encaixar em grandes áreas, áreas 

básicas e subáreas diferentes. Isto auxilia a compreensão de que esta pesquisa se 

                                                           
2 Fundada pelo Ministério da Educação (MEC), a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior,é um “sistema de avaliação, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para a comunidade 

universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. Os 

resultados da avaliação servem de base para a formulação de políticas para a área de pós-graduação, bem como 

para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). Disponível 

em:http://capes.gov.br/historia-e-missao acesso em 24/05/19. 

 

http://capes.gov.br/historia-e-missao%20acesso%20em%2024/05/19
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relaciona de maneira multi-inter-trans-disciplinar com as áreas das Ciências Humanas 

e Sociais e das Ciências Ambientais.   

 

Quadro 1 - Classificação da pesquisa 

 
Classificação da pesquisa 

 

Natureza 
 

Qualitativa 
 

Área de conhecimento 

Multi-inter-trans-disciplinarmente relacionada com as 

áreas das Ciências Humanas e Sociais e das Ciências 

Ambientais 

Finalidade Pesquisa básica estratégica 

Propósito Pesquisa descritiva. 

Método Pesquisa bibliográfica e documental. 

Fonte: Elaboração da autora, 2019.  

2.1 Tipo de estudo 

 

2.1.1 Pesquisa Qualitativa 

 

O estudo se deu a partir de uma pesquisa qualitativa que se adequa a proposta 

da abordagem psicossocial do fenômeno investigado e facilita a compreensão dos 

fenômenos humanos contemporâneos (FLIK, 2009).  

A escolha da natureza da pesquisa se deu pelo enfoque histórico, subjetivo e 

psicossocial das reflexões sobre a dimensão cultural da sustentabilidade, da 

contemporaneidade e das relações de pertencimentos do grupo de jovens com a 

comunidade do Horto. Segundo Oliveira (2008) as interpretações dadas à expressão 

“Pesquisa qualitativa” são diversas e, atualmente é preferível se utilizar “abordagem 

qualitativa”. As expressões se referem a um processo de reflexão e de “análise da 

realidade” através de métodos e técnicas para a compressão detalhada do objeto de 

estudo em seu contexto histórico e/ou segundo a sua estruturação”.  

Este trabalho buscou traçar um panorama reflexivo sobre o recorte histórico 

entre o surgimento da modernidade e os dias atuais com as características de pós-

modernidade, a dimensão cultural da sustentabilidade que atravessa a ligação entre 

sujeitos e território e a possibilidade de novos arranjos sociais mais sustentáveis. A 
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pesquisa qualitativa facilita as possibilidades de construção teórica das reflexões, pois 

se caracteriza:  

 

[...] como sendo uma tentativa de se explicar em profundidade o 
significado e as características do resultado das informações obtidas 
através das entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração 
quantitativa de características ou comportamento. As abordagens 
qualitativas facilitam descrever a complexidade do problema e 
hipóteses, bem como analisar a interação entre variáveis, 
compreender e classificar determinados processos sociais, oferecer 
contribuições no processo de mudanças, criação ou formação de 
opiniões de determinados grupos e interpretações das 
particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos [...] 
(SILVIO OLIVEIRA, 1999, p.117 apud OLIVEIRA, 2008 p. 59). 

 

É comum fazer uso de observação, aplicação de entrevistas, questionários, 

análise de dados e consulta à literatura relacionada ao tema que devem ser 

apresentados de forma descritiva. Uma abordagem dessa ordem demanda a 

construção de um “corte epistemológico” através da delimitação do espaço e do tempo 

e tem características próprias como; o pesquisador como peça fundamental; o 

enfoque indutivo e o caráter descritivo (OLIVEIRA, 2008). Como ferramentas 

qualitativas, para esta pesquisa foram utilizadas a observação participante, entrevistas 

presenciais e por meio de redes sociais, análise dos documentos não trabalhados e 

bibliográficos. Por meio de visitas à comunidade; o contato com as informações 

abstratas e materiais foram imprescindíveis para traçar as relações entre as teorias e 

o vivido.  

2.1.2 Classificação de acordo com o propósito - Pesquisa descritiva  

A partir das relações entre possíveis variáveis, de acordo com Gil (2017), as 

pesquisas de propósito descritivo procuram descrever características de determinado 

fenômeno ou população. Esse tipo de pesquisa é abrangente, como complementa 

Oliveira (2008), o que permite relacionar determinados problemas aos aspectos 

econômicos, políticos, sociais, às percepções de grupos ou diferentes comunidades. 

Ela busca, além de explicar as ligações entre as variáveis, determinar a natureza 

dessas ligações e a influência que elas têm nos fenômenos observados. Como 

exemplo, Gil (2017, p. 33) aponta estudos que buscam analisar as características de 

um grupo:  
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[...] sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 
escolaridade, estado de saúde física e mental etc. Outras pesquisas 
deste tipo são as que se propõem a estudar o nível de atendimento 
dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação 
de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra etc. 
São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar 
as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Também são 
pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de 
associações entre variáveis, como, por exemplo, as pesquisas 
eleitorais que indicam a relação entre preferência político-partidária e 
nível de rendimentos ou de escolaridade.  

 

Os temas centrais deste trabalho se relacionam tanto de maneira direta e 

linear como de maneira complexa. A cultura, a relação pessoa-comunidade, o recorte 

histórico e econômico e a religiosidade foram alguns dos pontos que tanto se 

atravessam como se sobrepõem para a compreensão do problema da pesquisa. O 

estudo exploratório facilitou o desenvolvimento desse tipo de pesquisa descritiva, pois 

se desenvolve através de levantamento bibliográfico, da observação de fatos, da 

análise de documentos e estudos de caso que contribuíram para a compreensão mais 

ampla de determinado fenômeno investigado (OLIVEIRA, 2008).  

2.3.1 Classificação de acordo com o método - Pesquisa documental e 

bibliográfica 

Como forma de investigação prevalente em ciências sociais, especialmente 

nos campos da Economia e História, a pesquisa documental utiliza-se de documentos 

de finalidades diversas, desde textos escritos em papel aos documentos eletrônicos 

dos mais variados formatos (GIL, 2017). 

Muito semelhante a pesquisa bibliográfica, que faz uso de materiais 

elaborados com o propósito específico de ser lido por grupos específicos, a 

investigação documental se diferencia desta por utilizar documentos diversos. Alguns 

exemplos de documentos utilizados nesse tipo de pesquisa são: cartas, folders, 

certidões, escrituras, fotografias, quadros, imagens, jornais, registros estatísticos e 

diários (GIL, 2017).  

A pesquisa documental é bastante semelhante à pesquisa bibliográfica e 

geralmente podem aparecer aliadas para a exploração de determinado tema, como 

no caso desta pesquisa. Enquanto a pesquisa bibliográfica analisa documentos 

científicos, como teses, dissertações, artigos e livros (entendidos como fontes 
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secundárias, já trabalhadas por outros pesquisadores), a pesquisa documental utiliza-

se de documentos que não receberam nenhum tratamento científico, ou seja, são 

fontes primárias. Alguns exemplos de fontes primárias são fotos, relatórios, atas, 

reportagens de jornais e revistas, filmes, gravações, entre outros (GIL 1999, apud 

OLIVEIRA 2008). 

 

2.1.4 A Análise de conteúdo 

No campo das pesquisas qualitativas, o processo de escolha do método para 

analisar os dados prescinde a necessidade de lançar luz sobre fenômenos 

multifacetados. A diversidade de significados dos dados colhidos resulta em uma 

grande utilização do método qualitativo de análise de conteúdo (CAMPOS, 2004). 

A respeito de documentos tais como “textos escritos ou transcritos, matéria 

veiculada em jornais e revistas, cartas, relatórios, cartazes e panfletos, ou à 

comunicação não verbal, como gestos e posturas”, segundo Gil (2017, p. 55) é comum 

se utilizar a análise de conteúdo. Utilizada inicialmente para descrever o conteúdo 

manifesto de jornais, hoje aparece como ferramenta em variados campos do saber; 

“[...] pesquisas sobre opinião pública e propaganda, na identificação das 

características do conteúdo de obras literárias, didáticas e científicas, e em muitos 

outros campos da Sociologia, da Psicologia e da Ciência Política” (GIL, 2017, p. 55).  

Como um conjunto de técnicas que facilitam a busca do(s) sentido(s) dos 

materiais a serem analisados, a análise de conteúdo, utiliza procedimentos 

sistemáticos para descrever os conteúdos das mensagens, sejam elas verbais ou não-

verbais. Voltado para as comunicações, destaca-se no campo a relevância da 

semântica, da linguística e da hermenêutica – ou interpretação do sentido das 

palavras. Como desafio, apresenta a polissemia das interpretações e a amplitude da 

polaridade entre o conteúdo objetivo, manifestos e subjetivo, latente (BARDIN, 2016; 

CAMPOS, 2004). 

Como forma de fugir dos “achismos”, salienta-se a necessidade de que o (a) 

pesquisador (a) se distancie dos extremismos ou fundamentalismos. Assim sendo, de 

acordo com Campos (2004, p. 613):  

 

[...] a análise de conteúdo não deve ser extremamente vinculada ao 
texto ou a técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a 
criatividade e a capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, 
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nem tão subjetiva, levando-se a impor as suas próprias ideias ou 
valores, no qual o texto passe a funcionar meramente como 
confirmador dessas.  
 

Dessa maneira torna-se imprescindível a contextualização histórica e social 

na qual os materiais foram produzidos. A ligação dos conteúdos com outros materiais 

é balizada pelas inferências, ou seja, embasar as suposições em pressupostos 

teóricos e diferentes formas de pensar e visões de mundo (CAMPOS, 2004). 

Para Bardin (2016), o procedimento de análise dos conteúdos se divide em 

três etapas fundamentais: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados e interpretação dos mesmos, conforme o quadro abaixo. A primeira diz 

respeito a organização e os caminhos procedimentais escolhidos para a pesquisa. A 

segunda é representada pela exploração do material colhido e a construção de 

unidades de registro. E a terceira etapa prevê a sistematização, categorização e 

interpretação dos dados. 

 

Figura 1 - Etapas do procedimento de análise de conteúdo 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019. 

2.1.5 Categoria: Conceito e Classificação 

Um dos passos primordiais de uma pesquisa é o estabelecimento de 

categorias que favoreçam a sistematização e coerência no alinhamento dos passos 

aos objetivos e problematizações fundantes (OLIVEIRA, 2008). 

• Sistematização

• Organização

• Procedimentos 
de hipóteses, 
objetivos, leitura 
flutuante, e 
construção de 
indicadores para 
fundamentar a 
interpretação

1. Pré- Análise

• Codificação dos 
dados através de 
unidades de 
registros

2. A exploração do 
material

• Categorização

• Classificação 

• Reagrupamento.

3. O tratamento dos 
resultados e 
interpretação
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O(a) pesquisador(a) elenca os critérios de classificação e agrupamento que 

darão corpo à estrutura do referencial teórico do trabalho a à análise dos dados. As 

categorias elencadas se transformam, então, em unidades de análise, de acordo com 

Oliveira (2008). 

Como fontes primárias, para o desenvolvimento desta dissertação foram 

utilizadas fotografias do acervo particular do grupo de jovens da comunidade do Horto, 

poesias de autoria de um dos seus coordenadores e letras de músicas que são 

cantadas nos encontros dos jovens na comunidade.  

Os critérios de escolha desses documentos levaram em consideração a íntima 

relação na construção e vivência subjetiva dos mesmos por parte dos jovens do grupo 

em consonância com os valores simbólicos fortemente relacionados à 

problematização teórica da pesquisa. Os documentos foram organizados nas 

unidades de análise a seguir:  

 
Quadro 2 - Unidades de análise da pesquisa documental 

 

 

Os diálogos 

 

 

Entrevista e diálogo gravado em áudio e 

escrito enviado por meio eletrônico. 

Os registros imagéticos 

 

Fotografias do primeiro Encontro do 

grupo de jovens como Pastoral da 

Juventude. 

 

 

Registros escritos e cantados 

 

- Escritos: Poemas de autoria do líder 

comunitário e coordenador da Pastoral da 

Juventude. 

 

- Cantados: Músicas que são comumente 

tocadas e cantadas nos encontros do 

grupo de jovens da comunidade. “Baião 

das Comunidades”, de Zé Vicente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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As fontes secundárias foram fruto de uma seleção feita a partir da pesquisa 

bibliográfica delineada conforme especificado na tabela abaixo: 

Quadro 3 - Especificações sobre a pesquisa bibliográfica 

 
Foram utilizadas plataformas e bases de 
dados científicas disponíveis na internet 

 

 
Scielo, Google Acadêmico, BVS-PSI, 
Lilacs e no portal de periódicos da CAPES. 

Os principais descritores utilizados para a 

pesquisa 

-Desenvolvimento Regional Sustentável.  

- Dimensão Cultural da sustentabilidade.  

- Pertencimento comunitário.  

- Bem-Viver. 

Utilização de bibliografia utilizada e 

disponibilizada das disciplinas cursadas 

no mestrado 

Livros e artigos impressos e digitais de 

autores relevantes sobre os temas. 

Outras fontes 

Pesquisa em biblioteca do Centro 

Universitário Doutor Leão Sampaio 

(UNILEÃO), da Universidade Federal do 

Cariri (UFCA) e acervo pessoal de livros e 

textos da própria autora.  

Critérios de filtragem dos materiais. 

- Relação com a temática e os descritores.  

 -  Ano de publicação (últimos 3 ou 5 anos 

para artigos, 10 anos para teses e 

dissertações e sem filtragem temporal 

para os livros de autores clássicos). 

- Trabalhos escritos na Língua 

Portuguesa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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3 UMA ÁRVORE: a pesquisa com um grupo de jovens na comunidade do Horto 

em Juazeiro do Norte – Ceará 

De caráter exploratório e descritivo, a investigação buscará coletar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população através de um levantamento das 

informações de um grupo significativo de pessoas. Como amostra, serão escolhidos 

os jovens que participam de um grupo de oração ligado à Igreja Católica no bairro 

Horto, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará.  

 

3.1 Raízes: Histórico sobre Juazeiro do Norte e a comunidade do Horto 
 
Juazeiro do Norte é uma das maiores cidades do interior do estado do Ceará, 

De acordo com dados do site oficial da prefeitura, com uma área de 248km², o 

município situa-se na Região Metropolitana do Cariri e possui um clima tropical 

quente, altitude de 377,3m e população de cerca de 300 (trezentas) mil pessoas. 

 
Figura 2- Juazeiro do Norte em 1911 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 2019.  
 

A cidade tem como principal figura e símbolo o sacerdote Padre Cícero 

Romão Batista, seu fundador. Desde a sua chegada em 1872, a pequena vila com 

poucas casas e uma capela transformou-se em um dos maiores centros de 
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peregrinação com romarias distribuídas ao longo do ano. Segundo os registros da 

prefeitura de Juazeiro do Norte, as romarias chegam a atrair 1,5 milhão de fiéis por 

ano.  

 

O lançamento da pedra fundamental de uma capela em honra de 
Nossa Senhora das Dores, em 15 de setembro de 1827, no local 
denominado Fazenda Tabuleiro Grande (município do Crato), de 
propriedade do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, marca o início 
da história do lugar que hoje é a cidade de Juazeiro do Norte (...) 
Conta-se que três frondosos juazeiros existentes em frente à capela, 
a margem da antiga estrada Missão Velha – Crato - passaram a ser 
pousada obrigatória de viajantes e tropeiros, que viviam em andanças 
pelos sertões. Com o tempo, começaram a surgir às primeiras 
moradias e pontos de negócios, tendo início o povoado. A fundação 
da cidade, porém, se deve ao Padre Cícero (WALKER, 2003, p. 5 apud 
PEREIRA; OLIVEIRA, 2009).  

 
O início das peregrinações se deu com a realização de uma missa em 1879, 

ministrada pela Padre Cícero, na qual uma hóstia se transformou em sangue na boca 

de uma beata chamada Maria de Araújo. O fato se repetiu com frequência em um 

período de dois anos e começou a ser considerado milagre pelos fiéis católicos. Em 

busca da benção do “Padim Ciço”, como ficou conhecido pelo povo nordestino, o 

vilarejo foi recebendo visitas crescentes e novos moradores e foi se transformando na 

grande cidade que é atualmente (Dados da Prefeitura de Juazeiro do Norte, 2019).  

 

Os romeiros que todo ano vão a Juazeiro, ao subirem a colina do Horto 
para verem a estátua do Padre Cícero e rezarem aos seus pés, se 
transportam para um meio além da sua existência física, fato 
perceptível através de suas orações e louvores ao padre, reforçado na 
participação dos mesmos nas missas diariamente celebradas durante 
as festividades nas romarias, principalmente em setembro, mês da 
festa da padroeira da cidade, e nas visitas feitas em novembro, dia de 
Finados e Todos os Santos (PEREIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 42) 

 

Consideradas por muitos, especialmente pelos romeiros, como uma cidade 

“santa”, Juazeiro do Norte exemplifica o que pode ser considerado como sacralização 

do território. Como salientam Pereira e Oliveira (2009), a cultura, valores, economia, 

a política, a arte e o turismo giram em torno dessa religiosidade.  

De acordo com Moscovici (1978 apud Pereira e Oliveira, 2009), os símbolos 

são de grande relevância para os sistemas culturais. Os pensamentos, a história, a 

música, as tradições, as línguas, são peças simbólicas que se relacionam 

intrinsecamente com a cultura. Em Juazeiro do Norte, como lembram os autores 
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Pereira e Oliveira (2009), os símbolos têm forte apelo religioso, como exemplo é 

possível observar a enunciação do “santo popular” na fala dos romeiros; o “Padim 

Ciço”, sua batina, chapéu e cajados de cor preta ou mesmo sua estátua com 27 metros 

de altura situada na colina do Horto que é visitada por grande quantidade de visitantes 

todos os anos.  

 

Figura 3 - Monumento em homenagem ao Padre Cícero Romão Batista 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 2019. 

 

Visível de vários pontos da cidade, a colina do Horto, é um dos lugares 

considerados mais sagrados de Juazeiro do Norte. Como se trata de um lugar onde o 

Padre Cícero residiu, convivia e realizava suas orações, o território ganhou tom 

sagrado em sua dimensão material, natural e cultural (PEREIRA; OLIVEIRA, 2009).  

Da prática de visitar o “Padim” e pedir sua benção surgiu o ritual de subir o Horto, 
como salienta Braga (2014, p. 199): 
 

Isto porque quando os romeiros que vinham a Juazeiro não o 
encontravam na cidade, sabiam que ele provavelmente estava em sua 
residência no Catolé, e para lá se dirigiam. Dessa forma, tornou-se 
parte de suas romarias atravessar aquela que era conhecida como a 
estrada da Areia Grossa, composta por uma parte plana e por uma 
parte íngreme, que findava na residência de descanso do Padre, no 
alto da serra. 
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Figura 4 - Imagem da tela “Horto” do artista plástico Luiz Karimai 

 
Fonte: KARIMAI, 1985. 
 

O caminho foi ao longo dos anos, associado ao esperançar, como as aves 

brancas e/ou o fundo verde dos recursos naturais do lugar vistas no quadro do pintor 

Karimai, podem sugerir. A figuras humanas na paisagem, mostram o foco no humano, 

que modifica a paisagem a partir de seus símbolos, forjando a cultura do lugar.  

A associação com a via-crúcis, percorrida por Jesus Cristo, com o esforço 

físico - na subida íngreme e, muitas vezes, no sol intenso - até a parte mais alta do 

Horto, remete aos comportamentos de sacrífico e penitência, evidenciados pela 

religiosidade católica, na busca pela ascensão espiritual e conquista de melhoria e 

resolução dos problemas daqueles que buscavam as bênçãos e conselhos da figura 

do Padre Cícero (BRAGA, 2014). 

A dimensão cultural se relaciona com o desenvolvimento do lugar. Foi pela 

riqueza cultural, de história, tradição e valores, e pela amplitude de simbolismos 

atribuídos ao lugar, que a comunidade do Horto foi escolhida como lócus desta 

pesquisa. 
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3.2 Caule: Horto atualmente  

Figura 5 - Delimitação do território do Horto em Juazeiro do Norte, Ceará 

 
Fonte: Google Maps. Disponível em: https://goo.gl/maps/QpncvWWSVQr. 

 

A Colina do Horto - que compreende a estátua do Padre Cícero, o Museu Vivo 

do Padre Cícero, a trilha do Santo Sepulcro e a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto 

- é hoje um dos nove geossítios do Geopark Araripe (o único Geoparque do Brasil) 

que possui uma área de 3.520,52 km² e abarca as cidades cearenses de Juazeiro do 

Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha, Santana do Cariri e Nova Olinda (LOPES; 

CHACON, 2012). 

Geoparques são grandes áreas delimitadas que relacionam a conservação, o 

envolvimento da comunidade e o desenvolvimento sustentável. O Geoparque Araripe 

foi reconhecido pela rede global de geoparques UNESCO como o primeiro das 

Américas em setembro de 2006 e, desde então, vem recebendo turistas e 

pesquisadores de várias partes do planeta. Os espaços específicos do Geoparque 

são divididos em geossítios, dentre eles, a Colina do Horto como patrimônio cultural, 

onde se situa a estátua do Padre Cícero, que possui a mais antiga formação rochosa 

dentre os demais – rochas de granito e filito de mais ou menos 650 milhões de anos 

(LOPES; CHACON, 2012). As figuras 04 e 05 mostram a delimitação do território do 
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Horto e a sua visão de satélite. É possível observar que o espaço fica ao lado dos 

bairros centrais da cidade de Juazeiro do Norte, onde se concentra o maior número 

de visitantes durante as Romarias.  

 
Figura 6 - Vista de satélite. Delimitação do Bairro Horto em Juazeiro do Norte, Ceará 

 
Fonte: Google Maps. Disponível em: https://goo.gl/maps/HQ49MP4p8ZM. 
 
 

3.3 Folhas e Flores: Pessoas, atores sociais e o Grupo de Jovens do Bairro 

Horto 

A escolha do lócus da pesquisa veio intimamente atrelada aos sujeitos da 

pesquisa, pois não apenar o território físico, mas o território vivo, constantemente 

povoado e significado pela faceta humana chamou a atenção.  

A partir da experiência como supervisora de campo de estágios curriculares 

do curso de psicologia, a convivência com o lugar foi relevando um povo, quer fosse 

de outras terras, quer fosse morador, evidenciada em sua fala e comportamento uma 

ligação afetiva significativa com o Horto. As conversas informais e os instrumentos de 

pesquisa usados colhiam falas, na maioria das vezes, que demonstravam tanto o 

apego pelo espaço e história do local, com a reverência à sacralidade deste. Pedras, 

árvores, lugares, vistas, quase tudo é considerado importante e sagrado. Essa 

https://goo.gl/maps/HQ49MP4p8ZM
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dimensão cultural permeada por afeto, entendida por territorialidade, também se 

expressa em relações comunitárias de cooperação e solidariedade entre os membros.  

O contato com um líder de um grupo de oração formado por jovens ligados à 

igreja católica veio por indicação de uma ex-participante, que não morava mais na 

comunidade, mas demonstrava orgulho e disposição em falar sobre o lugar. Sempre 

muito bem recebida pelo povo do Horto, fui acolhida pelo líder do grupo citado e 

acompanhei, durante o período de coleta de dados da pesquisa, a transição de grupo 

de oração para Pastoral da Juventude.  

 

3.3.1 Pastoral da Juventude 

O Concílio Vaticano II, em 1962, uma reunião do clero para refletir sobre 

questões importantes para a Igreja Católica, trouxe mudanças importantes para a 

doutrina com ênfase ao incentivo para a aproximação da igreja com as questões 

sociais. Teve repercussão ampla na América Latina, especialmente, no Brasil e 

buscou a tentativa de resolução dos problemas da sociedade baseadas no evangelho 

cristão (MATOS; SOUSA, 2019). 

De acordo com Silva e Rocha (2019), o cristianismo tem como característica 

a visão de que cada pessoa pode participar da criação do “Reino de Deus” na Terra, 

dessa forma, o engajamento torna-se realidade na vida dos cristãos. Isto fez com que 

a igreja cristã fosse também politizada. No Brasil, a igreja católica, na época da 

monarquia, constituiu-se como uma religião civil, compartilhando seus símbolos para 

legitimar e organizar a nação e o Estado. Em contrapartida aos valores individualistas, 

a perspectivas da ideologia cristã salientam a consciência de que os humanos são 

seres sociais, o que influenciou, no Brasil, o surgimento de uma esquerda católica, 

conhecida como catolicismo social ou da libertação (SILVA; ROCHA, 2019). 

Associada à perda de fiéis na sociedade moderna surge um movimento de 

renovação na igreja católica que ficou conhecido como Ação Católica. Tendo início na 

Europa em 1929 chega ao Brasil na década de 1930 e é oficializada em 1935, com o 

intuito de ampliar o alcance dos valores cristãos-católicos por meio da formação de 

leigos e ganha espaço, especialmente, com o movimento dos jovens (MATOS; 

SOUSA, 2019). Como uma metáfora da ressureição de Jesus Cristo emerge a crença 

na possibilidade na construção de uma nova realidade e se associa ao “espírito de 

futuro” presente nos jovens, como salientam Silva e Rocha (2019, p. 64): 
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A abertura e a condição de trânsito na direção do futuro fizeram a 
juventude ser compreendida no século XX como a presença do devir 
no presente e, portanto, como a força dinâmica da sociedade e da 
cultura. O apoio dos jovens passou a ser disputado pelos grandes 
movimentos, pelos projetos de nação e pelas lideranças políticas. 
Buscou-se organizar a participação dos jovens no mundo 
político/social através das juventudes comunistas, nazistas, 
socialistas, liberais etc. Os jovens se constituíram nos fiadores da 
força e legitimidade de projetos políticos, culturais e/ou nacionais. O 
regime moderno de historicidade, que tem sua origem no otimismo 
iluminista e na crença no progresso ilimitado da humanidade, fez com 
que os homens se orientassem pela luz que vinha do futuro. Um futuro 
pleno de realizações a ser construído pelo ilimitado conhecimento 
humano que estaria, agora, liberado das amarras do obscurantismo 
que caracterizava o passado, pronto para construir um mundo de 
riqueza e felicidade sem limites, o “Milênio secular”. A herança de tal 
discurso no século XX – a crença no progresso e de que o presente 
seria sempre qualitativamente inferior ao futuro – acabou por encontrar 
nos jovens o motor de transformação da história, os inauguradores de 
uma nova época.  

 

A igreja católica, nessa perspectiva, deu atenção a esse público e estímulo 

para a criação de uma gama de movimentos da Juventude da Ação Católica (AC), por 

exemplo; Juventude Agrária Católica (JAC); Juventude Estudantil Católica (JEC); 

Juventude Independente Católica (JIC); Juventude Operária Católica (JOC) e 

Juventude Universitária Católica (JUC)”. Tais grupos sofreram influência dos 

movimentos políticos e sociais do Brasil a partir de 1970 e da Teologia da Libertação, 

e dos valores de comunhão fraterna e coletividade (SILVA; ROCHA, 2019, p. 65).  

Iniciada em 1973, pela Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), a 

Pastoral da Juventude visava promover encontros nacionais de jovens católicos. Com 

o intuito de promover ações e reflexões que se espalharia pela sociedade a partir da 

realidade juvenil. De acordo com a CNBB (2013 apud Matos e Sousa, 2019), a 

Pastoral da Juventude (PJ) é uma ação evangelizadora voltada para os jovens da qual 

os próprios jovens são protagonistas. Ela tem como objetivo o “[...] comprometido com 

a libertação integral do homem e da sociedade, levando uma vida de comunhão e 

participação, de modo que contribuam concretamente com a construção da 

Civilização do Amor”. 

Seguindo a lógica das ações sociais voltadas à coletividade e a solidariedade, 

o grupo de oração do bairro Horto que se transformou em pastoral da Juventude, 

carrega a exemplificação de ações e sentidos que dialogam com a dimensão cultural 



37 
 

 
 

da sustentabilidade, o pertencimento comunitário e a possibilidade de somar na 

construção de novos paradigmas. 
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4 [AS ESTAÇÕES] O TEMPO E A MUDANÇA DOS VENTOS  
 

4.1 O substrato histórico – estabelecimento do paradigma moderno   

Descreve-me o lusco-fusco, a hora em que todas as cores do dia se 
misturam e a insignificância do que somos se torna real. As nuvens 

correm brancas e velozes, com uma melancolia de carta cifrada. 
Nenhuma é igual à outra e todas se parecem, mas não conseguirmos 

agarrar-nos a nenhuma. O branco parece mais forte que o peso do 
azul do céu, que escurece de minuto a minuto. [...] 

(INÊS PEDROSA, p. 98) 
 

A compreensão do mundo vai muito além da compreensão ocidental do 

mundo, diz Santos (2002). Ele comenta que a forma como o mundo é entendido e 

como se cria e ganha legitimidade o poder social se relaciona muito fortemente com 

as noções de tempo e temporalidade. Seguindo esse pensamento, o que autor chama 

de ‘razão indolente’¹, traz a ideia de que essa compreensão sobre o mundo se baseia 

no conhecimento científico e filosófico produzido no Ocidente nos últimos duzentos 

anos.  

A consolidação do estado liberal na Europa e na América do Norte, as 
revoluções industriais e o desenvolvimento capitalista, o colonialismo 
e imperialismo, constituíram o contexto sócio-político em que a razão 
indolente se desenvolveu. As decepções parciais, o romantismo e o 
Marxismo, não foram nem suficientemente fortes nem suficientemente 
diferentes para poderem ser uma alternativa a razão indolente. Por 
isso, a razão indolente criou o quadro para os grandes debates 
filosóficos e epistemológicos dos dois últimos séculos [...] Os outros 
saberes, não científicos nem filosóficos, e sobretudo, os saberes não 
ocidentais, continuaram até hoje em grande medida fora do debate 
(SANTOS, 2002, p. 240). 

 

Mesmo movimentos como a teorias da complexidade e a teoria do caos, com 

as noções de entropia e catástrofe não afetaram o domínio da razão indolente com 

sua ideia de progresso linear. Santos (2002, p. 241) segue defendendo que não houve 

reestruturação do conhecimento justamente por que a indolência da razão se 

manifesta “[...]no modo como como resiste à mudança das rotinas, e como transforma 

em interesses hegemônicos em conhecimentos verdadeiros”. Dessa maneira, para 

que um modelo diferente de racionalidade possa surgir, é salutar que a ‘razão 

indolente’ ocidental seja desafiada.  

Essa forma de estrutura de pensamento sobre o mundo à que se refere 

Santos (2002) como ‘razão indolente’ relaciona-se à constituição do paradigma da 
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ciência moderna. De acordo com Capra (1982), entre os séculos XVI e XVII houve 

mudanças significativas nos modos de pensar o mundo e vivenciá-lo, especialmente, 

na cultura ocidental, que se tornaram a base cultural da era moderna. A revolução 

industrial e científica, em consonância com profundas modificações sociais, culturais 

e econômicas possibilitaram a ascensão do cientificismo. O cartesianismo, o 

positivismo e a física newtoniana mecanicista respaldavam o entendimento do mundo 

que passou a ser compreendido como um grande mecanismo de relógio que poderia 

– e deveria - ser explorado e controlado; o homem, então, subjaz a natureza com o 

intuído de progredir e desenvolver-se (CAPRA, 1982). 

Para Kuhn (2013), “paradigma” diz respeito às realizações científicas que se 

tornam universalmente conhecidas durante um período, sugerem problemas e 

apontam soluções que servem de modelo para uma determinada comunidade de 

cientistas. Para ele, o progresso do conhecimento não se dá por acúmulo de saberes, 

mas por protrusões na dita “ciência normal”, dela surgem leis, teorias, 

instrumentações, aplicações que modelam tradições coerentes e específicas na 

prática científica.  

Com o passar dos anos e as modificações culturais, sociais e econômicas um 

paradigma antigo é parcial ou completamente substituído por outro. Isso se dá por 

meio de Revoluções científicas, segundo Kuhn (2013). Geralmente, as Revoluções 

científicas se dão quando cientistas conseguem dar conta de um número maior de 

fenômenos novos ou já dados, ao passo em que teorias antigas já não conseguem se 

sustentar e são, gradativamente, descartadas ou substituídas. Revoluções científicas, 

em consonância com várias revoluções de outras ordens, serviram de meio nutritivo 

para o estabelecimento da era moderna, como salienta (CAPRA, 1982).  

Grandes revoluções históricas, de acordo com Amaro (2003), tiveram 

profundas implicações em nível de modificações materiais e de produção, como as 

Revoluções tecnológicas, comerciais, dos transportes e agrícola. Além disso, as 

Revoluções filosóficas e culturais, ligadas ao Renascimento; a Revolução religiosa 

trazida pela Reforma Protestante; a Científica e Política que culminaram na Revolução 

Francesa, trouxeram movimentos radicais de mudança na ordem subjetiva e social no 

Ocidente. 

As condições materiais de vida e produção foram modificadas pela Revolução 

Industrial. A Revolução Agrícola foi fundamental para a industrialização, urbanização 

e fortalecimento do capitalismo e se deu a partir do aumento da produção agrícola, da 



40 
 

 
 

mercantilização das terras e do êxodo rural provocado pela libertação em larga escala 

de mão-de-obra. A economia baseada na troca, com a Revolução Comercial, trouxe 

a necessidade de produzir excedentes, um ponto de partida para a atual sociedade 

de consumo globalizada. As novas formas de comércio, aliadas ao aprimoramento 

dos transportes e comunicação fizeram circular capitais, pessoas, serviços, 

informações e formaram raízes para os mercados nacionais, supranacionais e globais. 

A máquina a vapor, a eletricidade e a popularização do relógio foram marcos que 

permitiram a automatização e aumento significativo da produção, resultando em 

crescimento econômico e na industrialização. Assim sendo: 

 

Todas estas mudanças «desaguaram» na Revolução Industrial, que 
surgiu, desse modo, ligada a novidades como: a industrialização e a 
afirmação do sector industrial como a atividade por excelência dos 
países desenvolvidos; o progresso tecnológico e as máquinas, como 
o motor do progresso; a divisão técnica do trabalho e a especialização, 
como os novos modelos de trabalho; a produtividade como o principal 
critério de eficiência das sociedades; a cidade, como o espaço 
privilegiado da nova economia das fábricas e da nova sociedade da 
troca; o cronómetro, marcando mecanicamente o novo ritmo de 
produção e de vida, etc.(AMARO, 2003, p. 44). 

 

Revoluções em níveis mais subjetivos também tiveram grande influência para 

a construção do modelo de organização social moderno, como as grandes mudanças 

culturais, filosóficas e científicas. O Renascimento, o movimento enciclopédico e o 

Iluminismo influenciaram o estabelecimento do antropocentrismo e fizeram ascender 

valores como o individualismo e racionalismo em oposição a fé. A Revolução Religiosa 

e, à sua frente, a Reforma Protestante, possibilitou surgir uma ética diferente que 

favorecia o investimento, o lucro e a naturalização do consumo e do bem-estar 

material, essenciais ao desenvolvimento do capitalismo (AMARO, 2003). 

A exploração da natureza tem andado de mãos dadas com a das 
mulheres, que têm sido identificadas com a natureza ao longo dos 
tempos. Desde as mais remotas épocas, a natureza – e especialmente 
a terra – tem sido vista como uma nutriente e benévola mãe, mas 
também como uma fêmea selvagem e incontrolável. Em era pré-
patriarcais, seus numerosos aspectos foram identificados com as 
múltiplas manifestações da Deusa. Sob o patriarcado, a imagem de 
passividade, ao passo na visão da natureza coo selvagem e perigosa 
deu origem à ideia de ela tinha de ser dominada pelo homem. Hoje, 
está ficando cada vez mais evidente que a excessiva ênfase no 
método científico e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes 
profundamente antiecológicas. Na verdade, a compreensão dos 
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ecossistemas é dificultada pela própria natureza da mente racional. O 
pensamento racional é linear, ao passo que a consciência ecológica 
decorre de uma intuição de sistemas não-lineares (CAPRA, 1982, p. 
38) 

Capra (1982, p. 37) comenta que a ênfase que foi dada ao pensamento 

racional na cultura ocidental sintetiza-se bem na enunciação de Descartes – “Cogito, 

ergo sum”, ou “penso, logo existo”, causando um movimento de identificação dos 

sujeitos apensa com sua mente racional em detrimento de seu organismo como um 

todo. Esse reconhecimento resulta em um esquecimento de como “pensar com 

nossos corpos” e não apenas com nossa mente e, em consequência disso, 

“esquecemos como comungar e cooperar” com a rica variedades de organismos vivos 

de nosso ambiente natural. 

 

4.2 Os torvelinhos da Cultura 

 
“Ai, o mundo. Ai, eu”  

(Hilda Hilst, 2012, p.25) 

 

Em uma “cultura-mundo”, como conceituam Lipovetsky e Serroy (2011), o 

homem vivencia um contrassenso se sentindo esperançoso pela qualidade de vida, 

conforto, avanço da expectativa de vida e promessas de desaceleração do 

envelhecimento ao mesmo tempo em que se encontra perdido em meio a tantas 

possibilidades de identificação e a intensificação do individualismo. Promessas 

ilusórias de completude e bem-estar, oferecidas em formas mil de objetos de 

consumo, surgem e desvanecem num frenesi sem limites. Felicidade em pacotes 

estandardizados de satisfação de desejos e remédio para todas as mazelas humanas 

aparecem como a mola mestra da roda de desenvolvimento econômico capitalista 

hoje, alerta Birman (2014).  

O tecnicismo, a racionalização, o cientificismo e o que Lipovetsky e Serroy 

(2011, p. 32) chamam de “hipereconomia” vão além da produção de um mundo 

material criando, por assim dizer, uma “cultura-mundo”; uma ampla diversidade de 

símbolos e significados que se relacionam ao imaginário social e aos modos de 

subjetivação e que se espalham e encontram em escala planetária. Também 

responsáveis por isso, a intensificação das trocas internacionais de mercadorias e o 

processo de dissolução das fronteiras geográficas, resultam numa desregulação de 
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níveis globais que orientam os novos panoramas da vida humana, em termos sociais, 

culturais e individuais.  

Peres (2001) chama a atenção para o processo de desenvolvimento dos 

meios de comunicação de massa como forte responsável também pela produção de 

estereótipos e de formas de capturar o sujeito atual pelo seu desejo. Mais ainda, não 

basta “homogeneizar o gozo, condicionando-os aos objetos de mercado, é preciso 

comandar as escolhas e criar as necessidades; além de criar objetos de consumo é 

necessário criar as demandas (PERES, 2001, p. 87). Dessa forma, a “cultura-mundo” 

subjaz às intenções do mercado e da rentabilidade, como lembram Lipovetsky e 

Serroy (2001). Ao invés de carentes de saberes, os sujeitos estão afogados em uma 

abundância de informações fluidas, rápidas e difusas, que resultam em desorientação 

geral.   

A fragmentação das instituições que serviam de referência para as 

construções identitárias – família, igreja, ideologias políticas, comunidades – resultam 

em uma diversificação dos modos de subjetivação e, consequentemente, no que 

Lipovetsky e Serroy (2001, p. 48) entendem como um neoindividualismo 

descompartimentado e extremo, por assim dizer, um “hiperindividualismo”.  

Nessa “cultura-mundo”, como conceituam Lipovetksy e Serroy (2011), o 

homem vivencia um contrassenso se sentindo esperançoso pela qualidade de vida, 

conforto, avanço da expectativa de vida e promessas de desaceleração do 

envelhecimento, ao mesmo tempo em que se encontra perdido em meio a tantas 

possibilidades de identificação e a intensificação do individualismo. As noções 

ilusórias de completude e bem-estar, oferecidas em formas mil de objetos de 

consumo, surgem e desvanecem num frenesi sem limites. Felicidade em pacotes 

estandardizados de satisfação de desejos e remédio para todas as mazelas humanas 

aparecem como a mola mestra da roda de desenvolvimento econômico capitalista 

hoje, alerta Birman (2014). 

Em 1930, quanto escreveu “o mal-estar na civilização”, Freud já comentava 

que as satisfações prometidas pela modernidade não eram garantia de felicidade:  

 

Nas últimas gerações a humanidade fez progressos extraordinários 
nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o 
domínio sobre a natureza de um modo antes inimaginável. Os 
pormenores desses progressos são conhecidos; não é mister 
enumerá-los. Os homens estão orgulhosos dessas realizações, e têm 
direito a isso. Mas eles parecem haver notado que esta recém-
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adquirida disposição de espaço e de tempo, esta submissão das 
forças naturais, concretização de um anseio milenar, não elevou o 
grau de satisfação prazerosa que esperam da vida, não os fez se 
sentirem mais felizes. Dessa constatação deveríamos concluir apenas 
que o poder sobre a natureza não é a condição única da felicidade 
humana, assim como não é o único objetivo dos esforços culturais, e 
não que os progressos da técnica não tenham valor nenhum para a 
economia de nossa felicidade (FREUD, 1930, p. 32). 

 

Para Freud, naquela época, o mal-estar era experimentado pelo conflito 

psíquico gerado pela oposição entre as pulsões e as normas sociais adquiridas pelo 

processo civilizatório. Hoje, como salienta Birman (2014, p. 65), o mal-estar surge 

através dos indícios “do corpo, das ações e intensidades”, influenciado pelo contexto 

de mudanças intensas nas relações dos sujeitos com sua cultura e nas manifestações 

políticas, econômicas, artísticas, sociais e intelectuais.  A atualidade, segundo Melman 

(2008), traz a inversão da economia psíquica de outrora; se antes era alimentada pelo 

recalque às pulsões, agora as subjetividades se constituem através da fragilização 

dos laços sociais pautada no imperativo de gozo.  

 

Se no final do século passado, o mal-estar estava ligado à renúncia 
pulsinonal (Freud, 1893-1899), da qual os sintomas neuróticos 
constituíam o retorno dos impulsos recalcados, neste fim de século o 
mal-estar se associa, sobretudo, a um imperativo de gozo. O anônimo 
mercado capitalista ameaça e busca aniquilar o sujeito, dando origem 
à era dos objetos e do consumo. O desemprego, a fome, a destruição 
ambiental e as desigualdades econômico-sociais aumentam, 
refletindo atos políticos perversos. A falta de perspectiva e a perda de 
referenciais contribuem para o sentimento de vazio, ruína e baixa 
estima. Na clínica, a dificuldade de estabelecimento e manutenção de 
vínculos, as toxicomanias, as perversões e as depressões são 
expressão desse novo mal-estar (COELHO, 2001, p. 43). 

 

Apesar das infinitas promessas de realização e felicidade, o mal-estar 

permanece e as relações com o Outro se tornam, em sua maioria, instrumentais; 

relações de consumo e fluidas por essência, alerta Melman (2008).  Sobre a sociedade 

atual “líquido-moderna”, Bauman (2007, p. 8) comenta que reciclagem identitária é 

incitada pela cultura que estabelece a verdade de que “livrar-se das coisas tem 

prioridade sobre adquiri-las”. As exigências de gozo, conforme afirma Peres (2001), 

ameaçam os sujeitos e são responsáveis pela falta de perspectiva que se transformam 

em diferentes formas de manifestação de mal-estar - fome, toxicomanias, 
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desigualdades sociais, crises políticas e ambientais. A autora comenta que o mal-estar 

atual é uma doença de vínculos:  

 

[...] a instabilidade da família, a fragilidade das relações afetivas, a 
crise das igrejas e pulverização de infinitas seitas religiosas, o declínio 
das universidades, a fragilidade ideológica dos partidos políticos, a 
falta de perspectivas profissionais, a eliminação dos rituais de morte, 
casamento, etc., tudo o que decorre de uma tradição a nos impor 
limites e traçar destinos. [...] O descartável é o predominante em nossa 
época: valores, pessoas, relações, instituições, objetos, teorias. Assim 
sendo, necessariamente, para enfrentar o vazio da desesperança, o 
mundo necessita ser fetichizado – valores são incorporados ao sem 
valor. (PERES, 2001, p. 12). 
 

As modificações culturais, sociais, políticas e econômicas que culminaram no 

capitalismo e na modificação profunda das subjetividades não levaram em conta o 

compromisso com os recursos naturais e culminam numa crise também ambiental e 

climática que vem sendo alvo de reflexões desde meados da segunda metade do 

século XX (GADOTTI, 2008).   

Santos (1999) acredita que vivemos em um período de transição de 

paradigma e a necessidade de uma utopia é premente. Para ele, a crise de 

regulamentação do social ocorre em simultâneo com uma crise de emancipação e as 

irracionalidades globais se aglomeram:  

 

No perigo iminente de catástrofes ecológicas, na miséria e na fome, a 
que é sujeita uma grande parte da população – quando há recursos 
disponíveis para lhes proporcionar uma vida decente e uma pequena 
minoria a população vive numa sociedade de desperdício e morre de 
abundância-, na destruição pela guerra de populações e comunidades 
em nome de princípios étnicos e religiosos que a modernidade parecia 
ter descartado para sempre, na droga e medicalização da vida como 
solução para um cotidiano alienado, asfixiante e sem solução 
(SANTOS, 1999, p. 41).  
 

Há, ainda segundo Santos (1999), uma contradição perpetuada entre a 

finitude dos recursos finitos dos ecossistemas planetários e a lógica infinita de 

produção e acumulação do capital. As utopias que se apresentam necessárias seriam 

ecológica, democrática e caótica*. Ecológica: não só dos modos de produção a nível 

global, mas dos modos de vida, de produção, de sociabilidade, em níveis concretos e 

simbólicos que construam um novo paradigma de relação do homem com a natureza. 

Democrática: pressupondo uma repolitização da realidade em conjunto com uma 

apropriação da cidadania em ternos individuais e coletivos. Caótica: no sentido em 
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que não haveria um sujeito histórico em privilégio, os protagonismos seriam orgânicos, 

a partir da consciência das relações entre os sujeitos e seus papéis e práticas sociais.   

 

4.3 Desenvolvimento - da crise à emancipação do conceito. 

 

O termo “Desenvolvimento” possui uma carga semântica bastante sugestiva 

em línguas diversas, como salienta Amaro (2003, p. 24) “Des-envolvimento, Dé- 

(en)veloppment; De- (en) velopment; Des- arrollo; S - (in)viluppo;Ent – wicklung“*. 

Denota libertação dos invólucros, dos embrulhos, dos envelopes, dos envolvimentos, 

e chama a atenção para a autonomia e a realização das potencialidades.  

O autor ressalta que, no entanto, nos primeiros 30 anos após a Segunda 

Guerra Mundial, o produtivismo, o economicismo, o tecnicismo, o antropocentrismo e 

a industrialização, presentes nos ideais modernos marcaram, de modo geral, o levante 

da bandeira do progresso como desenvolvimento das sociedades profundamente 

envolvido nas noções de crescimento econômico. Lang (2016) aponta que Harry 

Truman, presidente dos Estados Unidos da América, no seu discurso de posse, em 

1949, cunhou o binômio “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” para descrever a 

situação econômica de uma sociedade, sugerindo um processo baseado na 

linearidade, sem limites e como pressuposto de hegemonia das nações.  

O entendimento do conceito desenvolvimento dos países estava associado 

ao bem-estar material e ao aumento da produção de bens e serviços e do consumo, 

com isso, sistematicamente, indicadores de crescimento econômico foram utilizados 

para mensurar esse desenvolvimento, em especial o nível de rendimento per capita. 

Igualmente, os processos de modernização e industrialização tornaram-se associados 

a esse entendimento e passaram a ser requisito para os planos de desenvolvimento 

dos países ditos de Terceiro Mundo, especialmente, nos trinta anos após Segunda 

Guerra Mundial, chamados de “anos dourados” ou “trinta gloriosos” (AMARO, 2003, 

p. 11). 

Apesar do processo de modernização e desenvolvimento, como salientado 

anteriormente, construídos historicamente nos últimos 200 anos - e, com veemência, 

nas décadas dos “trinta gloriosos” - terem trazido inúmeros ganhos no ponto de vista 

do conhecimento científico, avanço da medicina e qualidade da saúde, maior 

eficiência e diversificação da produção e consumo de bens e serviços, isso não 
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resultou em balanços notoriamente favoráveis. As melhorias atingiram apenas 1/3 da 

população mundial e criaram formas variadas de carência e mal-estar social nos 

países em desenvolvimento:  

 

[...] ligadas à solidão, à insegurança, à quebra dos laços comunitários, 
às desestruturações familiares, ao individualismo, ao stress afectivo e 
profissional, à competição agressiva, etc., gerando novas formas de 
pobreza e exclusão social (logo de não-desenvolvimento ou de «mal 
desenvolvimento») (AMARO, 2003, p. 12). 

A partir da década de 1970, salienta Lang (2016), essa visão do 

desenvolvimento junto ao crescimento econômico começou a ser contestada por 

falhar também nos países do Norte, considerados desenvolvidos, como refletiam os 

relatórios de desenvolvimento humano, apresentando aumento das taxas de 

depressão, estresse, suicídio, angústia existencial fragilização dos vínculos 

comunitários, intolerâncias culturais e religiosas.  

Góis (2008, p. 22) lembra que a cidadania está mirrada e o desrespeito à 

Natureza e aos seres humanos ainda prevalece. Isso se reflete na profunda 

desigualdade social de nosso país que tende a classificar pessoas “primeiro mundo, 

terceiro mundo, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa”. 

 

O lema que os revolucionários adoptaram de «Liberté, égalité et 
fraternité», exprime, de algum modo, os ideais inerentes ao 
Antropocentrismo e ao Racionalismo e define a principal fractura que 
vai atravessar as sociedades industriais no século XX: o capitalismo, 
assente na Liberdade e no Indivíduo, por um lado, e o Socialismo, 
baseado na Igualdade e no Colectivo, por outro. Esqueceram-se 
ambos da Fraternidade com a Natureza, ou seja, com os outros seres 
vivos (comunidades bióticas) e com os factores abióticos [...] (AMARO, 
2003, p. 9). 

 

Esse processo histórico de estabelecimento de relações de poder e 

dominação entre as nações, como afirma Santos (2002), com seu conceito de 

indolência da razão, é velado pelas dicotomias assentes, por exemplo, no binômio 

‘Norte’ e ‘Sul’, ‘Desenvolvido’ e ‘subdesenvolvido’. Lang (2016) chama a atenção para 

o que se oculta nesse ideal de vida do ‘Norte Desenvolvido’; que só é possível graças 

à espoliação dos recursos e da cultura do “Sul subdesenvolvido”, adequando-o às 

necessidades da lógica do capital. Nesse sentindo, o projeto de bem-estar e 
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crescimento das sociedades vinculado ao desenvolvimento se torna incongruente 

como proposta em níveis planetários.  

4.4 O FIB e a emancipação do conceito do desenvolvimento  

A busca por bem-estar e felicidade aparece como condição ontológica e foi 

continuamente atrelada ao acesso e posse a bens e recursos materiais, como 

comentam Borreli e Torres (2013), em associação com o pensamento racional e 

materialista  

[...] refém da exterioridade, da progressividade, da regularidade 
quantitativa, do determinismo econômico e da intepretação causal 
linear, resultou no condicionamento de que a esperança maior de que 
o crescimento está no crescimento econômico (JARA, 2001, p.15) 

O crescimento econômico e a riqueza mantem a fragmentação e a exclusão 

social. O domínio da racionalidade evidencia o egoísmo, o utilitarismo, os interesses 

individuais e mascara ideologias que alimentam a relações de dominação com a 

promessa de bem-estar e desenvolvimento. A condição de pobreza, entendida aqui 

como o oposto do desenvolvimento material é o fruto adoecido de uma sociedade em 

crise. Os valores e atitudes que vislumbram a riqueza econômica dão materialidade à 

agressividade competitiva dos negócios.  Os processos de desenvolvimento salientam 

a dimensão econômica na medida em que desvalorizam a dimensões sociais, 

culturais e ambientais (JARA, 2001). 

A felicidade como sinônimo decrescimento econômico, baseada no Produto 

Interno Bruto (PIB) – indicador econômico, teve em uma melhoria conceitual com a 

amplitude de perspectiva da medida de desenvolvimento a partir do índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em consideração a renda per capita, a 

educação e a saúde. Contudo, se mostra ainda como uma ferramenta limitada, pois 

não abre possibilidade de contemplar aspectos mais amplos do bem-estar social e do 

progresso das sociedades (BORRELI; TORRES, 2013). 

O PIB não faz distinção, na atividade econômica, entre fatores que significam 

custos e fatores que representam benefícios, salientam Lustosa e Melo (2010 apud 

Borreli e Torres 2012), pois se detém apenas em mensurar as transações econômicas 

indiferenciadamente. Dessa maneira, observa-se que os aspectos essenciais ao 

desenvolvimento acabam se tornando pouco visíveis, as carências intangíveis e os 
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processos subjetivos ficam velados pelas práticas assistencialistas que funcionam 

como um paliativo (JARA, 2001) 

Aceita-se o reducionismo, que lida com o ser humano fragmentado, 
alheio aos caminhos do coração, do subjetivo, do pequeno, do local. 
Escamoteiam-se a dor, individual e coletiva, e o sofrimento, físico 
emocional e moral, configurados pela pobreza, que se vem 
consolidando em patologia e vergonha civilizatória (JARA, 2001, p. 
15). 

Percebeu-se, de modo geral, que era difícil estabelecer um plano de 

progresso global que não levasse em conta as diferenças locais e, 

consequentemente, que a visão economicista era insuficiente para compreender e 

favorecer o desenvolvimento. Novos conceitos surgiram a partir dessas reflexões, a 

noção de Desenvolvimento Sustentável, Local, Participativo, Humano, Social e 

Integrado. Estes levariam em conta os direitos humanos, a consciência ambiental, a 

preocupação com o futuro comum, a cidadania e o protagonismo comunitário com o 

favorecimento do desenvolvimento endógeno (AMARO, 2003). E assim, surge 

também o Felicidade Interna Bruta (FIB), como um modelo alternativo de medida de 

desenvolvimento.  

 

Figura 7 - Mapa conceitual sobre o FIB 

Fonte: Adaptado de Borreli; Torres (2012). 
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Em associação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

o 4º rei do Butão, um reino no Himalaia – criou, em 1972, um indicador de Felicidade 

Interna Bruta (FIB), com o intuito de ampliar a noção de desenvolvimento, indo além 

do aspecto econômico e na tentativa de criar estratégias voltadas ao bem-estar da 

população. Como um projeto com vistas em modificações a níveis globais, na tentativa 

de reorientar os objetivos para o desenvolvimento, o FIB busca promover a 

sustentabilidade baseada em uma mudança de paradigmas (ONU, 2002 apud 

BORRELI; TORRES, 2013).  

O FIB aparece como um instrumento de medida que leva em consideração 

nove dimensões da vida familiar e social de uma população que serão explanadas 

nos parágrafos seguintes, a saber: o Padrão de Vida, a Boa Governança, a Educação, 

Saúde, Resiliência Ecológica, Diversidade Cultura, Vitalidade Comunitária, Uso 

Equilibrado do Tempo, Bem-Estar Psicológico e Espiritual (ARRUDA, 2009).  

A dimensão do “Padrão de Vida”, leva em consideração as necessidades 

materiais e é entendido como forma de permitir que todos e cada um tenham 

satisfeitas suas demandas básicas através de políticas públicas, atividades produtivas 

e de distribuição social. A partir da noção de que o FIB é um meio para um fim maior; 

o desenvolvimento, outrossim salienta-se que ele deve levar em conta o 

desenvolvimento social e humano, bem como o respeito à Natureza e a solidariedade 

geracional. Essa dimensão aposta na economia do suficiente e da abundância. A 

primeira referindo-se a produção material, e a segunda relacionando-se à divisão de 

bens intangíveis, como o afeto, o amor, a ética, a beleza, a sociabilidade e o 

conhecimento. O FIB busca a oferta e garantia de cidadania e direitos à vida, à 

alimentação saudável, educação, moradia, trabalho, segurança, que quando são 

satisfeitos refletem em riqueza muito além da riqueza material (ARRUDA, 2009). 

Quando a gestão do poder econômico e político é sábia e capaz de promover 

as condições materiais e imateriais para o viver bem. Como defende Arruda (2009, p. 

2), a “Boa Governança”, por assim dizer, é a dimensão do FIB que evidencia a 

materialização da democracia, combinando “de forma harmônica e criativa o sistema 

representativo com o participativo, a autoridade dos governos com a autonomia e a 

autogestão da sociedade, a democracia direta”. A gestão de pessoas, territórios, 

recursos e instituições, em sua manifestação libertadora, favorece, a partir da 

liderança, o empoderamento dos sujeitos, considerando o compartilhamento das 

decisões (ARRUDA, 2009). 
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Outra dimensão do FIB de grande importância é a “Educação”. Vislumbrada 

como um processo amplo que permita abarcar os aspectos relacionados aos 

contextos sociais e históricos na busca por favorecer o desenvolvimento criativo, 

comunicativo e produtivos dos sujeitos.  Além do crescimento individual, a educação, 

deve favorecer a autonomia, a cooperação e a solidariedade, envolvendo de modo 

coletivo crianças, adolescentes, adultos e idosos (ARRUDA, 2009). 

Com a crescente privatização e mercantilização, a dimensão da “Saúde”, se 

mostra como um campo delicado do FIB.  Com a influência do capital 

 

[...] o que tem preço e é fonte de lucro privado não é a saúde, mas sim 
a doença, os tratamentos e os medicamentos! Os indicadores 
habituais são número de médicos e enfermeiros, número de 
atendimentos, consultas, exames, número de leitos de hospitais, 
quantidade de medicamentos vendidos, etc. De direito humano a ser 
contemplado pelo serviço público de saúde, o capitalismo neoliberal 
converteu a doença em mercado, e o direito à saúde em mercadoria 
que tem que ser comprada individualmente, através de planos de 
saúde privados, que só são acessíveis às classes mais abastadas 
(ARRUDA, 2009, p. 4). 

 

Relacionando-se à “Boa Governança”, a gestão da saúde enfatiza sua relação 

com o desenvolvimento no tocante à busca por sua apropriação individual e 

comunitária, que foi continuamente entregue ao saber médico ao passo em que 

desfavoreceu os aspectos preventivos e naturais do processo de saúde-doença. O 

FIB salienta a necessidade do acesso ao conhecimento como forma de preservar o 

direito dos cidadãos de cuidar da própria saúde (ARRUDA, 2009). Todavia, não só a 

saúde humana é ponto de reflexão por essa medida, mas também a saúde de Gaia, 

da Mãe Terra, evidenciada pela dimensão da “Resiliência Ecológica”. Esta é 

considerada como a capacidade de superar e recuperar as alterações geradas pelas 

ações humanas baseadas pela lógica capitalista de extração dos recursos naturais de 

forma desrespeitosa e sem controle visando o acúmulo de capital e o lucro. O FIB 

busca propor uma nova mentalidade baseada na noção que os humanos também são 

natureza e os prejuízos se voltam para todos os incluídos na teia da vida (ARRUDA, 

2009) 

Arruda (2009) vem dizer que além do modelo de extração de recursos e de 

ações que prejudicam os biomas e a rede ecológica, o modo de viver capitalista 

também afeta a “Diversidade Cultural”. A homogeneização dos produtos, dos valores, 



51 
 

 
 

das referências e gostos favorece a competição, a individualização e a negação do 

Outro. A diversidade da cultura é fruto de preocupação do FIB, que procura salientar 

a solidariedade, a cooperação e a interconexão afetiva dos diferentes e a ideia de que 

“somos todos um”.  

A “Vitalidade Comunitária”, “O uso equilibrado do tempo” e o “Bem-estar 

psicológico e espiritual”, são as outras dimensões do FIB. Estão, assim como com as 

demais, profundamente relacionadas entre si através da noção de um modo de ser e 

de viver alternativo ao status quo atual. Entendendo o ser humano como sujeito social, 

sua ligação favorável com a comunidade e com os outros é ferramenta imprescindível 

na busca por um desenvolvimento positivo. O altruísmo, o amor e a solidariedade são 

meio nutritivo para a felicidade. Em uma outra lógica relacional com o espaço, a 

temporalidade também pode ser modificada e transformada em bem-estar, partindo 

do pressuposto de uma nova lógica de autogestão do tempo e das prioridades, dando 

espaço para questões mais essencialmente humanas do que simplesmente a busca 

incessante por riqueza material (ARRUDA, 2009).  

A alegria, o contato com a beleza, a arte, a natureza, a possibilidade de 

encontros verdadeiros com outros seres reflete a possibilidade de se viver com bem-

estar mental e espiritual. A vida social, o pertencimento, a satisfação com a vida são 

pontes para uma existência com sentido e favorecem, de forma salutar, o 

desenvolvimento e a sustentabilidade (ARRUDA, 2009).  

Figura 8 - Mapa conceitual sobre energias culturais e espirituais 

 

Fonte: Adaptado de Jara (2001).  
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Como é possível compreender, a partir do FIB e de suas nove dimensões, o 

desenvolvimento com vistas na sustentabilidade pressupõe uma mudança da lógica 

tangível para a intangível, como pode ser observado no mapa conceitual acima. Em 

contrapartida à hegemonia das políticas e formas de viver que salientam a riqueza 

material, o racionalismo e tecnicismo, Jara (2001) aponta a possibilidade de mudança 

de paradigma a partir do abstrato, da visão holística e o do amor. 
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5 [O CHÃO E A PAISAGEM] INDIVÍDUO E COMUNIDADE – RELAÇÕES DE 

PERTENCIMENTO 

 

5.1 O “Indivíduo” subjaz a “pessoa” 
 
 

 Uma identidade – temo-la na ponta dos dedos, nas curvas 
do corpo, nas circunvoluções do cérebro. E ninguém quer ver. É de 

dentro para fora que se vê [...]  
(INÊS PEDROSA, 2008 p.60). 

 
O termo “indivíduo”, como Guareschi (2007, p. 16) salienta, remete à um ser 

“indiviso em si mesmo”, singular, separado do todo, autossuficiente. Apropriado pela 

modernidade, a noção de “indivíduo” se relaciona com o individualismo, o racionalismo 

e a ênfase na experiência pessoal, como se apresenta no axioma de Descartes 

“penso, logo existo”. O oposto do termo também se observa nos pensamentos 

totalitários; nesse caso, o ser humano é visto como “peça de uma máquina”. A 

organização burocrática, o Estado ou instituições se sobrepõem à ideia de ser humano 

que se torna apenas “parte do todo”. Para o autor, há ainda uma outra concepção 

sobre o humano; “pessoa=relação”, o que sugere a premissa de troca, comunicação, 

ligação. (GUARESCHI, 2007, p. 17).  

A diferença entre o ser humano e os outros animais é seu aspecto cultural. 

Segundo Bonin (2007), cada pessoa, desde que nasce, encontra um sistema social 

ancestral já dado que é assimilado através das inter-relações sociais. O ser humano 

é, então, um ser histórico-cultural. As “pessoas”, na perspectiva relacional imbuída no 

termo, de acordo com Guareschi (2007), apesar de sua individualidade, são 

construídas pelos outros, o “um” é forjado na ligação com os “plurais”.  

 As inter-relações humanas se materializam em papéis sociais, instituições, 

regras, hábitos, objetos, instrumentos e ações que podem ser definidos como cultura. 

Em um moto-contínuo, cultura e indivíduo se entrelaçam e se modificam, as pessoas 

não apenas se constituem a partir da narrativa cultural previamente estabelecida, mas 

ativamente criam novas interpretações e fatos, de forma criativa e coletiva (BONIN, 

2007). De acordo com Jacques (2007), a partir dessa noção de constituição cultural 

do sujeito o termo “identidade psicossocial” emerge. Ciampa (1987 apud Jacques 

2007, p.164) salienta um movimento de metamorfose nessa construção:  
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[...]a presença de múltiplos personagens (embora a aparência de 
totalidade que a identidade evoca) que ora se conservam, ora se 
sucedem, ora coexistem, ora se alternam. As interpenetrações entre 
os vários personagens que, por sua vez, interpenetram-se com outros 
personagens no contexto das relações sociais, garantem a 
processualidade da identidade enquanto repetição díferenciada, 
emergindo um outro que também é parte da identidade.  
 

A identidade é um conceito complexo, popularmente difundido e fruto de 

estudos e pesquisas de várias áreas do conhecimento, em especial a filosofia, 

Sociologia, Antropologia e Psicologia (JACQUES, 2007). Baseado na relação 

paradoxal entre igualdade e diferença, a identidade se constitui na medida em que os 

sujeitos vão se igualando e se diferenciando em relação às mais variadas categorias 

e grupos sociais (por exemplo, sendo brasileiro e não estrangeiro; mulher e não 

homem, etc.) As identidades aparecem como fruto das relações, dessa forma, 

pressupõem uma mutualidade; a identidade de “filho” constitui-se ne relação com 

identidade de “pai” e “mãe”. Nesse sentido, forma-se uma rede de representações nas 

quais cada identidade está ligada a outra identidade no movimento do social; a História 

(CIAMPA, 2012).  

Sendo sujeito da história e forjado nas relações sociais, o ser humano, 

segundo Lane (2012, p. 40) é determinado e determinante, sendo mais ativo ou mais 

passivo como sujeito de acordo com o nível de autonomia e iniciativa que ele 

conquista. Enquanto vai se inserindo nas relações com os outros, modificando essas 

relações, faz emergir atividades práticas e inteligência: 

 

Tão inseparáveis quanto, no nível de sociedade, são inseparáveis a 
infra e superestrutura, e cuja unidade é estabelecida por um processo 
cujo agente exclusivo é a atividade humana em suas diferentes 
formas.  
 

Para o sujeito histórico, as possibilidades e/ou impossibilidades de identidade 

são ditadas pela ordem social. Imersos na sociedade moderna capitalista são 

coisificados, as identidades aparecem como objeto do capital; “o homem deixa de ser 

verbo para ser substantivo”, comenta Ciampa (2012, p. 72). O indivíduo e o social são 

separados pelos modelos simbólicos desse tipo de sociedade, dessa forma, o 

indivíduo não reconhece o outro como ser humano, o que o leva a também não se 

reconhecer como ser humano (CIAMPA, 2012).  

As ideologias assentes nas superestruturas da sociedade, de forma orgânica 

se materializam das condições de vida a nível individual; as representações, 
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pensamentos são perpetuadas através da linguagem e comunicação que se 

transformam em valores nos grupos sociais, salienta Lane (2012). Tais ideologias, em 

suas superestruturas são organizadas em instituições religiosas, políticas, filosóficas 

e artísticas, que continuamente se transformam em histórias de vida. O indivíduo, 

tornando-se consciente desse processo ganha consciência de si e do social, sendo 

capaz de perceber contradições entre as representações da superestrutura e sua vida 

material cotidiana, e pode transformar a ele mesmo e aos grupos e classes à que 

pertence (LANE, 2012). A partir dessa consciência relacional se tornaria “pessoa”, 

seguindo a lógica da reflexão terminológica que Guareschi (2007) faz; 

“pessoa=relação”.  

“Eu sou pessoa! A palavra pessoa hoje não soa bem”, diz o poeta, músico e 

compositor cearense Belchior na música “conheço o meu lugar” em 1979. Ao invés de 

superar uma fase de individualização que fez emergir o individualismo e ao 

liberalismo, para dar início a uma fase de super-humanização e socialização, como 

paradoxo, o que se observa no início do Terceiro Milênio é uma crescente onda de 

egocentrismo, competição, apartação e exclusão (GUARESCHI, 2007). 

Na perspectiva do ser humano alimentada pela filosofia liberal o indivíduo é 

um competidor, suficiente em si mesmo, não há espaço para a solidariedade, as 

relações podem ser excludentes e de dominação. Guareschi (2007) vem salientar que 

no capitalismo liberal a competição é combustível em favor do “progresso”. O social, 

dessa maneira, seria nada mais que a soma de indivíduos coisificados, um 

agrupamento aleatório visto como uma realidade única e maior condensada em um 

sistema autônomo.  

 

 

5.2 Comunidade - “Onde areja um vento bom”  

 

Vilarejo 
 

Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda, quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão 

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares de mãe 
Paraíso se mudou para lá 

Por cima das casas, cal 
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Frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes 

Sonhos semeando o mundo real 
Toda gente cabe lá 

Palestina, Xangri-Lá 
Vem andar e voa 
Vem andar e voa 
Vem andar e voa 

Lá o tempo espera 
Lá é primavera 

Portas e janelas ficam sempre abertas 
Pra sorte entrar 

Em todas as mesas, pão 
Flores enfeitando 

Os caminhos, os vestidos, os destinos 
E essa canção 

Tem um verdadeiro amor 
Para quando você for 

 
(Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown / Marisa Monte / Pedro Baby, 2006)  

 

A letra da música “Vilarejo”, eternizada na voz da cantora brasileira Marisa 

Monte remete à um lugar-afeto que em muito se assemelha às reflexões teóricas 

sobre a noção de “comunidade”. O termo passou a se destacar no campo das ciências 

sociais e humanas inicialmente nas décadas de 1970 e 1980 e ganhou relevância 

epistemológica, em especial, para a psicologia social, de acordo com Sawaia (1996). 

No campo das ciências sociais aparece como um conceito polissêmico, devido à 

diversidade de sentido e conotações emocionais que evoca (LEMOS, 2009). 

Como alternativa ao processo crescente de globalização que enfraquece os 

laços sociais e a solidariedade, a noção de comunidade aparece como uma alternativa 

saudosista de um modelo de organização social ideal, como ataque ao individualismo 

e ao racionalismo utilitário. É um tema central nos debates atuais mostrando-se tanto 

como obstáculo ao “progresso”, como símbolo de bem-estar e felicidade que o próprio 

“progresso” vem destruindo (SAWAIA, 1996).  

Comunidade e Sociedade, respectivamente Gameinschaft e Gesellschaft, são 

termos opostos, de acordo com Tönnies (1944 apud Sawaia, 1996). Enquanto a 

primeira se baseia em laços de parentesco, amizade e vizinhança e estimula 

sentimentos de amor, honra, amizade e lealdade, na segunda os homens são 

separados e influenciados pelas atividades de ordem racional e aquisitiva, pelo 

mercado e dinheiro. Weber (1917 apud Sawaia, 1996) acrescenta que a comunidade 

enfatiza as relações baseadas no sentimento de pertencimento de responsabilidade 
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pela existência do outro através do afeto, enquanto a sociedade as motivações são 

muito mais racionais. 

Comunidades, para Lemos (2009, p. 202), abarcam as “unidades sociais que 

variam de aldeias, conjuntos habitacionais e vizinhanças até grupos étnicos, nações 

e organizações internacionais. Góis (2008, p. 86) entende “comunidade” como uma 

instância social assente em uma dinâmica singular relacionada à moradia estável, ao 

desenvolvimento e proteção de seus indivíduos a partir de processos psicossociais 

orientadores e facilitadores da construção da vida social cotidiana, das relações com 

a cultura e identidades do lugar. Nesse sentido, nas palavras do autor: “um arranjo 

particular do cotidiano da sociedade” resume o sentido de “comunidade”.  

O trecho de “vilarejo”; “Onde areja um vento bom”, lembra a referência que 

Bauman (2003) faz ao termo. Além de um sentido, para o sociólogo, “comunidade” 

remete às sensações; conforto, aconchego, calidez, segurança, um lugar que promete 

abrigo, que busca o bem comum e a proteção de todos os membros. No entanto, nos 

dias atuais, essa ideia aparece quase como utópica, pois só se enseja às custas da 

liberdade individual, identidade e autonomia. O autor salienta que:  

 

[...] Nenhum agregado de seres humanos é sentido como 
“comunidade” a menos que seja “bem tecido” de biografias 
compartilhadas ao longo de uma história duradoura e uma expectativa 
ainda mais longa de interação frequente e intensa. É essa experiência 
que falta hoje em dia, e é sua ausência que é referida como 
“decadência”, “desaparecimento” ou “eclipse” da comunidade.  
(BAUMAN, 2003, p. 48). 

 

Pela fluidez do presente e a constante mudança de regras sociais, as 

incertezas em relação ao futuro assustam as pessoas, comenta Bauman (2003). 

Todavia, estar nesse “mesmo barco” não une os “navegantes”, ao contrário, tem os 

dividido. Os sofrimentos dos sujeitos não são unidos em uma causa única, o que tem 

levado a decadência das comunidades. Os estímulos para lutar contra a deterioração 

dos laços humanos estão se tornando escassos.  

Stein (1960 apud Bauman 2003) observa que, na medida em que os laços 

familiares, de vizinhança, comunitário, regionais e nacionais vão se enfraquecendo as 

comunidades vão tornando-se dispensáveis. Na atualidade, a elite cosmopolita global 

se aglutina em uma “bolha”, e é regência dos negócios e indústria cultural é tecida 

distante de uma “energia” comunitária. O acaso dita os encontros e parcerias, que são 
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celebradas e desfeitas, distanciadas do compartilhamento fortalecido das 

comunidades (BAUMAN, 2003, p .55). 

Para Cohen (1985 apud Lemos 2009) é pela construção simbólica tecida entre 

os seus membros, baseada nas semelhanças internas e diferenças em relação ao 

externo, que as comunidades demarcam seus limites. As marcas simbólicas são 

materializadas em categorias sociais e representações identitárias e alimentam as 

forças que constroem os laços de pertencimento; ao contrário da máxima cartesiana: 

“pertenço, logo existo”. Guareschi (2007) aponta para uma outra perspectiva do social, 

apreendida nas relações dos laços comunitários. Nas comunidades, além das 

ligações burocráticas e funcionais as relações primárias ganham espaço; amor, 

compartilhamento e solidariedade, condições ontológicas para a realização humana 

baseadas na sua dimensão afetiva. 

As redes, as representações, os níveis de consciência, pertinência e 

identificação dos indivíduos para com o lugar e os grupos são focos de estudo de uma 

área da psicologia social denominada psicologia comunitária. Visando a 

transformação dos indivíduos em sujeitos, esse campo do saber busca promover a 

consciência histórica e comunitária através do entendimento das inter-relações entre 

o psiquismo e o modo de vida comunitário (GÓIS, 1993 apud CAMPOS, 1996).   

Através do que chama de “atividade comunitária”, Góis (2008, p. 92) propõe 

a intelegibilidade sobre as ações coletivas, baseadas no diálogo e cooperação, 

dirigidas por um sentido pessoal e um significado grupal que fortalecem a identidade 

social. Tais atividades favorecem a autonomia, a resolução de problemas dos 

moradores e do lugar, e em última instância, a possibilidade de gerar consciência e 

ativismo.  

 

5.3 Pertencimento comunitário e Territorialidade. 
 
 
 

“Todos vivemos no tremendo equívoco de um diálogo de surdos, 
porque ninguém quer ouvir senão o eco dos seus próprios solos." 

(Inês pedrosa – instrução dos amantes). 

 

O conceito de “Território”, conforme salienta Flores (2006), foi alvo de 

interesse inicialmente do campo das ciências naturais com o a associação entre as 

espécies vegetais e animais e os espaços físicos. Depois disso, incorporado pela 
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ciência geográfica, passou a levar em consideração o espaço, os recursos naturais, a 

sociedade e as relações de poder. Em consequência, outras áreas de saber foram se 

debruçando sobre o termo, como a antropologia, sociologia, ciência política e a 

economia.  

Se diferenciando do sentido de “espaço”, o “território” incorpora as ações 

sociais, os jogos de poder e as identidades imbricadas nele. Abromovay (1998) e 

Tizon (1995 apud Flores, 2006), destacam a representação de território através de 

suas relações históricas, políticas e de seu potencial na construção identitária por sem 

um ambiente de vida e de pensamentos comunitários.  

O saber-local delineia-se como cultura e aparece como material para construir 

as identidades do lugar e evidenciam a noção de territorialidade, conforme aponta 

Albagli (2004 apud Flores, 2006, p. 5):  

 

[...] sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de um 
dado espaço geográfico” significa a caracterização de uma noção de 
territorialidade, onde as relações sociais e a localidade estão 
interligadas, fortalecendo o sentido de identidade, e refletindo um 
sentimento de pertencimento. Fortalece essa compreensão afirmando 
que a territorialidade é “condicionada por normas sociais e valores 
culturais” e, dessa forma, variam tanto de sociedades para sociedade 
como de um período para outro. 
 
 

Corroborando as ideias levantadas por Flores (2006), Pericó (2009), no que 

diz respeito ao “espaço”, considera um conjunto de dimensões e elementos que o 

tornam possível; seus fluxos, seus materiais (naturais ou criados), a as estruturas das 

relações, as instituições, códigos e valores. Aí se constituem as expressões peculiares 

desse contexto, as manifestações dessa identidade. Nesse sentido, o autores 

entendem por território o espaço considerado por sua dimensão política e não 

somente espacial e física, as redes relacionais se sobrepõem. Ele chama a atenção 

para que a ideia de que o território pode ser um espaço descontínuo, a identidade é 

que o transforma “[...] no espírito essencial, básico e estruturante[...]” (p.10) desse 

lugar. Além disso, direciona as estratégias para melhoria e bem-estar local.  

 

[...] A identidade, quando associada ao território no contexto político 
institucional, expressa-se como territorialidade que denota o 
sentimento político, a energia social e a vontade coletiva, que resultam 
em sentimentos – nacionalista, patriótico, regionalista, amor pela terra 
e diversas manifestações da força social objetiva. E o reconhecimento 
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e compreensão desses sentimentos promovem a afirmação de muitas 
estratégias de desenvolvimento[...] (PERICÓ, 2009, p. 10).  

 
Como uma estrutura de relações baseada na consciência coletiva e individual 

de pertencimento social as comunidades têm fronteiras construídas simbolicamente. 

Permeadas pelos sentimentos de compartilhamento de bens, serviços, amigos e 

inimigos, defesa e proteção as pessoas na comunidade se apropriam dos símbolos 

coletivos que são transformados em significados individuais e em identidade social. 

Tais simbolismos se explicitam através de rituais de grupo, uma forma importante de 

experimentação coletiva (COHEN, 1985 apud LEMOS, 2009). 

O simbolismo construtor das fronteiras identitárias e dos territórios, bem como 

a territorialidade exemplificada no pertencimento comunitário vem sofrendo profundas 

influências de características sociais contemporâneas. O desenvolvimento centrado 

no indivíduo, a ascensão da racionalidade, o neoliberalismo econômico, o capitalismo, 

urbanismo, avanço tecnológico e o mercado como regulador das relações sociais 

resultam no processo irreversível de globalização.  

 

A complexidade da harmonização das atividades humanas, com o 
desenvolvimento econômico e a preservação ambiental no ambiente 
urbano, é, em parte, justificada pelo processo de globalização. Este 
trouxe consigo novas demandas para as cidades, levando-as a 
competir por novas posições no processo de redefinição espacial do 
sistema capitalista. Essa competitividade entre as cidades, por novos 
status na configuração territorial capitalista, culmina com a busca 
desenfreada pelo crescimento econômico. Sem aliar a este, no 
entanto, o caráter sustentável, contribuindo, assim, para a 
manutenção de uma urbanização precária, degradante e socialmente 
excludente (BREMER, 2004 apud NASCIMENTO; ALVES; CHACON, 
2014, p. 137). 

 

A extraterritorialidade, fruto da globalização, traduzida pelo rompimento das 

fronteiras e da extrapolação do conceito de espaço, evidencia uma elite móvel e traduz 

o que Santos (2002) aponta como imponderabilidade do poder. Não há alteridade com 

o local. A concentração do desenvolvimento passa a acontecer em polos. As grandes 

empresas multinacionais não pertencem mais a um lugar, mas ao espaço genético e 

abstrato na simultaneidade da comunicação respaldada pelas mídias (BAUMAN, 

1999).  

 

A plenitude retórica da globalização procura estabelecer o 
convencimento de que a base cultural se alicerça no consumo. Nada 
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de mais, do ponto de vista simbólico, diante de as constelações de 
produtos culturais industrializados que pululam em nosso cotidiano em 
ofertas de variedades incomensuráveis. Mas o problema começa a 
parecer mais grave quando, por exemplo, o neoliberalismo não 
encontra resistências para seu modelo fundamentado em bases 
mercantis de lucro, e ainda contorna práticas culturais (CARVALHO, 
2008, p. 55). 

 

As ações da globalização, para Carvalho (2008), não tem a intenção de 

interferir nas identidades, pois está fechada nos seus próprios interesses econômicos 

e mercantis. Todavia, afetam consideravelmente as sociedades voltadas ao consumo, 

ignoram os humanismos e a solidariedade, e se esquivam da responsabilidade diante 

do lixo que produzem; caos, desigualdades, criminalidade, aquecimento global, dentre 

outros problemas planetários. Ultrapassando a homogeneização cultural e identitária 

que a globalização em sua faceta mercadológica pode produzir, torna-se um ponto de 

reflexão a possibilidade de apropriação pelo local a partir das representações 

microssociais cotidianas como forma de adaptação e favorecimento da territorialidade 

(CARVALHO, 2008). 

 

Figura 9 - Mapa conceitual sobre Governança Territorial 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019. 

No caminho oposto a fragilização do pertencimento comunitário e da 

territorialidade promovidas pela globalização e pelo capitalismo, a Governança 
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Territorial aparece como uma rota alternativa em favor do desenvolvimento 

sustentável. Como aponta o mapa conceitual acima, de acordo com Dallabrida (2014), 

a governança lança luz sobre a relação entre a sociedade civil e o Estado. Através do 

compartilhamento da gestão das questões sociais, em uma relação que evidencia a 

horizontalidade, a democracia, o protagonismo dos atores sociais, a integração e 

potencialização por meio de lutas, ações, planejamentos e dinâmicas pode resultar 

em melhoria da qualidade de vida de todos.  
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6 [O FLORESCIMENTO] O FRUTO E A SEMENTE – POTÊNCIA NO DEVIR 
 

Vivo para florescer outros jardins e, 
Sem perceber, o meu 
Se abarrota de rosas  

e manacás... 
 

Vivo, cada dia, 
Como se fosse cada dia... 

Nem o último 
Nem o primeiro 

- O único 
 

Pablo Neruda (2001). 
 

6.1 Desenvolvimento e Sustentabilidade 

 

Energizado pelos pela descolonização e emancipação do dito Terceiro Mundo 

em consonância com o surgimento das Nações Unidas, a ideia de Desenvolvimento 

começa a povoar as ideias, especialmente das ciências sociais, como comenta Sachs 

no prefácio do livro de Veiga (2010). Mas que desenvolvimento seria esse? 

Como as reflexões de capítulos anteriores deste trabalho trouxeram, o 

desenvolvimento foi e ainda é bastante assimilado ao crescimento econômico, como 

se evidencia nas indicadores e medidas voltados à riqueza material, como o PIB. Uma 

outra possibilidade semântica, de acordo com Veiga (2010), é a que vem 

considerando o desenvolvimento como uma quimera ou uma forma de manipulação 

ideológica. O autor propõe um terceiro entendimento, que seria um “caminho do meio” 

(p.18), no qual o desenvolvimento ultrapassaria seu aspecto econômico e se afastaria 

da sua condição de ilusória.  

Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento começou a ser alvo de 

questionamento, a partir da metade do século XX, quando os investimentos de 

industrialização em países considerados subdesenvolvidos não resultaram em acesso 

das populações mais carentes à bens materiais e culturais, saúde e educação. Em 

um outro parâmetro, para Veiga (2010, p. 52) o desenvolvimento se trata então de um 

“processo aberto que cria complexidade e diversidade, porque múltiplas 

generalidades são fontes de múltiplas diversificações – algumas ocorrendo 

simultaneamente, em paralelo, outras em sequência”. Desenvolver tem a ver com 

permitir que as pessoas possam viver a partir de suas escolhas e que tenham 



64 
 

 
 

instrumentos e oportunidades para isso. Para além de econômico o desenvolvimento 

precisa ser político e social (VEIGA, 2010). 

 A partir daí a cultura do desenvolvimento deveria se tornar um 
elemento do ensino, desde o colégio. Por esse termo entendo um 
conjunto de noções que facilitam a compreensão da história e 
preparam a reflexão sobre o futuro de nossas sociedades inscritas 
tanto na ecologia cultural como na ecologia natural. Celso Furtado 
tinha razão ao dizer que o desenvolvimento é um conceito cultural, na 
medida em que implica a invenção do futuro. Lamento que a citação 
de Jean-Paul Sartre, “o homem é um projeto”, não figure mais no 
dicionário Le Petit Robert, pois, se o homem é um projeto, a sociedade, 
com mais razão ainda, o é (SACHS, 2010, p.37).  

Ignacy Sachs traz adjetivações para o desenvolvimento seguindo esses 

pressupostos de ampliação do conceito. Considera os aspectos: econômico, social, 

político, cultural, sustentável (2002) e includente (2004). Este último diz respeito a 

importância da garantia de oportunidades de trabalho decente – ou seja, justamente 

remunerado, com condições de respeito e salubridade – como forma de possibilitar a 

inserção social. Desenvolvimento aparece, dessa forma, como um instrumento de 

“pedagogia política” que poder se aliado aos projetos das nações (SACHS, 2010, p. 

38). 

Em 1987, a presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

enunciou o termo “Desenvolvimento sustentável” como um conceito ampliado para o 

progresso tanto econômico como social. O relatório que resultou desse momento foi 

intitulado de Nosso Futuro Comum, um documento político na tentativa de possibilitar 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou 

Rio+20. Esses movimentos trouxeram a ideia do crescimento econômico como termo 

oposto da preservação ambiental (VEIGA, 2010). 

A destruição ecológica, a depleção dos recursos ambientais, a baixa 
qualidade de vida da maioria da população mundial sinalizam para os 
limites da racionalidade econômica da civilização moderna. A lógica 
do crescimento ilimitado produziu o subdesenvolvimento de dois 
terços da humanidade e a utilização em larga escala dos recursos 
naturais, e levou à exaustão sistemas vitais e ameaça o equilíbrio 
ambiental (LEFF, 2001 apud OLIVERA; SOUSA, 2009). 

 
Debates mundiais começaram a surgir a partir dos dados divulgados durante 

do período de 2006 a 2008 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
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Climáticas (IPCC). Os temas como aquecimento global e mudanças climáticas 

ganharam foco (GADOTTI, 2008). 

Desde a década de 1960 os alertas vinham sendo dado a esse respeito. Na 

Rio-92, chefes de Estado aprovaram um documento com o intuito de evidenciar o 

desenvolvimento sustentável que ficou conhecido por “Agenda 21”. Com o mesmo 

sentido, vieram fruto do Fórum Global, a “Carta da Terra” e o “Tratado da Educação 

Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e a Responsabilidade Global”. Outrossim, 

as Nações Unidas lançaram o compromisso na forma da “Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável” (GADOTTI, 2008). Além disso, o autor comenta a 

respeito do 

 
Relatório Brundtland (1987), que é um divisor de águas na questão do 
desenvolvimento sustentável. Esse Relatório sustentou que era 
possível um equilíbrio dinâmico entre equidade, crescimento e meio 
ambiente. Ele reconhece, porém, que, para que haja esse equilíbrio, 
são necessárias profundas mudanças sociais e tecnológicas. O 
Relatório define – como os três componentes fundamentais do 
desenvolvimento sustentável – a proteção ambiental, o crescimento 
econômico e a equidade social (p.98) 
. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) atua hoje 

em 170 países e territórios, tentando alinhar seus objetivos às necessidades das 

nações no desenvolvimento de políticas, buscando fazer emergir lideranças, a 

erradicação da pobreza e a redução de desigualdades sociais. É uma maneira de 

implementação de ações para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), segundo o site oficial da PNUD Brasil (2019). 

 

Figura 10 - 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
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Fonte: Brasil, 2019.  

 

A conferência Rio+20 que aconteceu em 2012 no Rio de Janeiro – Brasil, fez 

surgir discussões para adotar um conjunto de metas na busca pela integração 

econômica, social e ambiental das Nações. Esses debates resultaram na aprovação 

unânime da Agenda 2030 e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Este último, surgiu como uma ampliação dos Objetivos e Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) os mensuráveis para a erradicação da pobreza, acesso à educação e melhoria 

da saúde. Os ODS são 17 e estão interconectados e são uma reafirmação do 

compromisso internacional como um incentivo para um ambiente mais sustentável, 

próspero e seguro para toda a humanidade (PNUD, 2019). 

De acordo com a ONU (2017), os objetivos devem ser implementados por 

todas as Nações do mundo até 2030, são eles: 

 

 Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares. 

 Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável. 

 Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades. 
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 Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

 Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. 

 Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

 Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos. 

 Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

 Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

 Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. 

 Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

 Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 

seus impactos. 

 Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

 Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

 Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável.  

 

É possível observar a presença da importância dada ao fator humano tanto 

nos ODS quanto na transcendência da visão sobre o desenvolvimento econômico. 

Corroborando com as ideias de Sachs (2004) e Veiga (2010), Sen (2010) aponta a 
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liberdade como condição fundamental para o desenvolvimento; comprometimento 

social pressupõe a liberdade. A potencialidade humana, nutrida por uma cultura de 

liberdade, favorece a integração das ações econômicas, políticas e sociais (SEN, 

2010). 

A liberdade proposta por Amartya Sen (2012) vincula-se à áurea ética que 

envolve os estudos de Sachs sobre desenvolvimento, para o autor, o controle das 

necessidades materiais deveria passar pelo autocontrole do indivíduo, como uma 

mudança cultural, e salientar a solidariedade como postura (SACHS, 2002). Ele 

propõe inicialmente o que chama de Ecodesenvolvimento, que levasse em 

consideração o meio ambiente a partir de um diálogo harmonioso com os objetivos do 

desenvolvimento social e econômico. Na sequência de seus estudos, Sachs vai 

delinear 5 (cinco) dimensões indissociáveis da sustentabilidade: Social, Econômica, 

Ecológica, Espacial e Cultural. Ainda ampliando seu entendimento sobre o conceito, 

Sachs, na sequência, propões 8 (oito) dimensões da sustentabilidade, a saber:  Social, 

Cultural, Ecológica, Ambiental, Territorial, Econômica e Política (Nacional e 

Internacional) (SACHS, 2004).  

Como pilar fundamental da sustentabilidade, a cultura aparece como conceito 

de grande relevância para esta pesquisa. Como alternativa a erosão provocada pelo 

capitalismo e globalização, a valorização da cultura, a partir do empoderamento local, 

do ordenamento territorial, e da boa governança se mostram como potencias rotas 

para futuros mais favoráveis a teia da vida.  

 

6.2 “Somos todos um” - Bem-viver, Futuros possíveis e Futuros desejáveis  
 

“Somos, todos nós, criaturas das estrelas e das suas forças, elas nos 
fazem, nós as fazemos, somos parte de uma coreografia da qual, de 

modo nenhum, nunca, podemos pensar em nos separar”.  
Doris Lessing: Shikasta In Caio Fernando Abreu 

 

Afinal, para quê ou quem desenvolver? O quê ou quem desenvolver? Qual o 

sentido último da busca por crescimento (em toda sua amplitude semântica)? Talvez 

as respostas venham a convergir no sentido de garantir a vida, mas o que é “vida”? 

O autor Capra (2002), a partir do ponto de vista científico e biológico, traz uma 

reformulação desse questionamento: "Quais são as características que definem os 

sistemas vivos?". A base de sustentação da arquitetura dos organismos vivos é a 

célula. A vida na Terra não existiria sem as células. A simplicidade do moto-contínuo 
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da vida presente nessas microscópicas estruturas se espalha em redes e conexões 

infinitas. O interessante, é que apesar da singularidade presente em cada célula como 

uma “identidade’’, é construída a partir das relações metabólicas com outras células 

do meio e resulta em novas células com novas identidades num processo sequencial 

infinito que se dilui na rede.  

Quando uma célula se reproduz, ela transmite à geração seguinte não 
somente os seus genes, mas também as suas membranas, enzimas, 
orgânulos - em suma, toda a rede biológica celular. A nova célula não 
é produzida pelo DNA "nu e cru"; antes, é um prolongamento da rede 
autopoiética inteira, que a ela se sucede sem solução de continuidade. 
O DNA nunca é transmitido sozinho, pois os genes só podem funcionar 
dentro do contexto da rede, e, rede autopoiética. Foi assim onde a vida 
desenvolveu-se por mais de três bilhões de anos num processo 
ininterrupto, sem jamais romper as leis básicas das suas redes 
autogeradoras (CAPRA, 2002, p. 21). 

Ler esse autor sempre me traz encantamento. Especialmente pela 

capacidade de trazer reflexões que casam muito bem com minhas epifanias da 

adolescência. Uma dessas associações diz respeito exatamente às ideias sobre 

redes, ecologia e sobre o holismo que figuram nas suas obras. Imaginava eu que 

havia criado uma teoria (fugindo agora de todo o pressuposto acadêmico na 

construção de uma dissertação); a “Teoria do Ciclo Infinito”. A percepção “numinosa” 

era a noção de que os sistemas, dos mais simples (em níveis subatômicos) aos mais 

complexos (em níveis galácticos), tinha os mesmos pressupostos cíclicos e eram 

ligados entre si por linhas inter-relacionais de continência e conteúdo.  

A reflexão pessoal acima é uma forma de basear a busca pelos entendimentos 

que permeiam a escrita deste trabalho. A intenção desse capítulo é vislumbrar a 

abertura para novas rotas possíveis. Em associação a metáfora utilizada na 

introdução e para a estrutura das partes desse trabalho, “O florescimento” abre 

prerrogativa para “a contemplação”. Se a “Fotografia” é comparada às inferências 

científicas e acadêmicas, neste momento, a ferramenta “zoom” está sendo aplicada.  

As ideias das “conexões ocultas” de Capra (2002), salientam as inumeráveis 

redes da vida no nosso planeta, pensar nessas redes significa pensar também das 

dimensões sociais, culturais e ambientais que atravessam essa pesquisa. Torna-se 

incongruente pensar em sustentabilidade sem pensar nos nós que amarram a todos 

em progressão infinita, sem pensar na cultura, no social e no biocentrismo (na 

condição como partícipe do humano em relação à natureza em detrimento da visão 

de dominação). Esse pressuposto vem balizando os debates mundiais e abrindo 
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espaço para que os paradigmas comecem a ser transformados. Em uma outra obra, 

denominada “Teia da Vida”, o autor salienta: 

 

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo 
holística, que concebe o mundo como um todo integrado, e não como 
uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser denominado 
visão ecológica, se o termo "ecológica" for empregado num sentido 
muito mais amplo e mais profundo que o usual. A percepção ecológica 
profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os 
fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, 
estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em 
última análise, somos dependentes desses processos) (CAPRA, 1996, 
p. 16). 

“Ninguém solta a mão de ninguém”³ 

Figura 11 - Ninguém solta a mão de ninguém3 

 
Fonte: Perfil do instagram: @Zangadas_tatu.  

 

                                                           
3 . De acordo com reportagem de 29 de outubro de 2018 de Cinthya Oliveira na página online do jornal “Hoje em 

dia- 30 anos”, a imagem acima é obra de uma tatuadora de Belo Horizonte que se chama Thereza Nardelli. A 

postagem com a imagem viralizou nas redes sociais na época das últimas eleições presidenciais no país como 

representação da importância da união em favor da democracia. 
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De acordo com Célio Turino, um historiador que escreveu o prefácio do livro 

“O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos”; Alberto Acosta é um 

ideólogo de um processo de transformações políticas no Equador no mandato de 

Rafael Correa, foi ministro de Energia e Minas e dirigiu a elaboração da primeira 

Assembleia constituinte que reconheceu os direitos à Natureza.  

Dando atenção à sabedoria, resistência e convivência harmoniosa com a 

natureza dos povos ameríndios, Acosta (2016, p. 21) propõe a ideia do Bem Viver, ou 

dos “bons conviveres”, como uma oportunidade de construir um novo mundo, que 

“será possível se for pensado e erguido democraticamente, com os pés fincados nos 

Direitos Humanos e nos Direitos da Natureza”. “Vivir Bien”, na Bolívia e “Buen Vivir”, 

no Equador, são propostas de uma transformação civilizatória sustentada por 

mobilizações e rebeliões populares que, por longos processos históricos, sociais e 

culturais, conquistaram espaço político e em suas constituições. Essas propostas de 

Bem Viver se somam ao “Sumak Kawsay” (Kíchwa); “Suma qamaña” (aymara) e 

“nhandereko” (guarani) como forma de fazer surgir coletivamente um uma nova 

sociedade (ACOSTA, 2016).  

Santos (2002), quando fala do “trabalho de tradução” baseado na 

intelegibilidade recíproca entre mundos, levanta a possibilidade de construção de 

novas formas de existência a partir de uma sociologia das emergências e o 

estabelecimento de uma razão não mais indolente, mas cosmopolita. Quando a 

imagem dos povos indígenas como atrasados, pré-modernos e selvagens é 

abandonada torna-se possível vislumbrar um exemplo desse “trabalho de tradução”. 

É nesse exercício de reconhecimento da cultura, valores e identidade dos povos 

indígenas que o Bem Viver se fundamenta, segundo Acosta (2016).  

Olhando a forma como a matriz comunitária dos indígenas aparece como 

civilização viva, atual e alternativa à modernidade colonial, é possível imaginar um 

futuro diferente do que aparece nos debates globais. O Bem Viver desmascara a 

falácia das teorias do desenvolvimento e faz oposição à própria noção tradicional de 

desenvolvimento, trazendo uma visão muito mais ampla e complexa de possibilidade 

de construção social. Nesse entendimento, humanos podem conviver 

harmoniosamente entre si e com a Natureza; reciprocidade e solidariedade são 

valores centrais desse ordenamento social (ACOSTA, 2016).  

No tipo de “razão metonímica”, segundo Santos (2002, p. 242) “[...] há apenas 

uma lógica que governa tanto o comportamento do todo como o de cada uma das 
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suas partes”. Assim sendo, as partes não existem longe da relação com a totalidade. 

“O todo é uma das partes transformada em termo de referência para as demais” 

(SANTOS, 2002, p. 242). O autor faz referência ao termo defendendo a ideia de que, 

no âmbito da “razão indolente” as dicotomias escondem uma relação de verticalidade 

baseadas na modernidade ocidental. Binômios Norte x Sul, Branco x Negro, Homem 

x Mulher, conhecimento científico x conhecimento tradicional, por exemplo, são 

referências de relações de hierarquia e de dominação. A multiplicidade de mundos e 

possibilidades de organização social são reduzidas apenas ao que pode favorecer a 

ampliação do capitalismo e é nessa perspectiva que a ideia de progresso como 

crescimento econômico se evidencia (ACOSTA, 2016). 

Góis (2008) chama a atenção para a ideia de que, no caso do Brasil, não se 

deve considerar sua realidade apenas a partir do “descobrimento” e referenciada 

somente como branca, portuguesa, latina e europeia. Antes do ano 1500 já havia 

outras línguas, sociedades, instituições arquitetura, educação, medicina, culinária, 

entre outros saberes e formas de comportamento. A identidade de povo colonizado e 

oprimido deve dar lugar a identidade da América profunda, desses saberes enraizados 

e mais autênticos que ainda resistem nos dias atuais. Nesse sentido, é possível dar 

espaço para outras visões e materializações mais voltadas à percepção complexa, 

intensa e ampliada da existência e do universo, na qual o homem deixa de ser o centro 

e cede lugar à “dança da vida”. 
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7 [A CONTEMPLAÇÃO] - ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo com um dos líderes de um grupo de 

jovens do bairro Horto denominado “Paz e Bem”.  Inicialmente se constituía como um 

grupo de oração ligado à Igreja Católica. Durante o período da pesquisa em campo o 

grupo passou por um processo de transformação em Pastoral da Juventude. 

Enquanto grupo de oração era liderado por um jovem reconhecido pela comunidade, 

ao passar para Pastoral da Juventude mais três jovens assumiram o papel de 

coordenadores.  

O primeiro contato com o coordenador do grupo de jovens aconteceu dia 12 

de novembro de 2018 e no e dia 20 de dezembro a primeira visita ao bairro e à sede 

do grupo “Paz e Bem”. Na ocasião foi realizada uma entrevista semiestruturada com 

o jovem líder na qual foram abordados os seguintes pontos que serão explanados no 

subtópico “Os diálogos”:  

1) O sentido, a formação e a reestruturação do grupo de jovens “Paz e Bem”. 

2) O papel de ator social e a ligação com a comunidade do Horto. 

3) Reflexões sobre o mal-estar contemporâneo, a sustentabilidade e o bem-

viver.  

O segundo registro, que será analisado do subtópico “Registros Imagéticos” 

vem do material fotográfico do acervo do grupo produzido no primeiro encontro como 

Pastoral da Juventude da qual tive a alegria de participar. Diante do desafio de fazer 

a visita ao campo nesta ocasião estando no puerpério fui convidada a comparecer 

junto com minha família. E como terceira categoria documental, desenvolvida em 

“registros escritos e cantados” apresentam-se as poesias do líder do grupo de jovens 

e uma canção que fez e fazia parte da áurea alegre e afetiva dos encontros. Dentre 

várias, a música “Baião das Comunidades” de Zé Vicente foi escolhida para análise 

pela aproximação temática com os objetivos da pesquisa.  

 

7.1 Os diálogos 
 
7.1.1 Desencanto da cultura – o caminho reverso.  

Lipovetsky e Serroy (2011) chamam a atenção para um desencantamento da 

vida intelectual marcado por uma queda no valor atribuído à cultura, especialmente 
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no tocando as áreas de humanas, à filosofia e à literatura. Eles comentam que a 

cultura tem se tornado funcional, comercial e burocratizada.  

No nível intelectual, os autores acima citados denunciam que a ostentação 

dos saberes tem estado acima do “gosto pelas ideias” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2011, p.103). O mundo acadêmico que trazia o antigo lugar de poder dado aos 

intelectuais tem perdido espaço para as celebridades midiáticas. O crepúsculo das 

grandes ideologias políticas, religiosas, culturais e filosóficas que marcaram a 

modernidade incide sobre o “esfriamento” das paixões intelectuais. As pessoas 

buscam as respostas rápidas muito mais a partir de si próprias, voltadas para o 

hiperconsumo, o divertimento e o bem-estar individual. “No mundo por vir, procura-se 

menos a verdade e mais a minha verdade” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 106). 

A denúncia dos autores sobre o desencanto da cultura é o oposto do que se 

observa no discurso e nas ações do jovem líder comunitário. Graduado em História, 

demonstra grande apreço pelas obras da área social, de humanas e da filosofia, como 

demonstra em sua fala gravada em um vídeo intitulado por ele de “Instante de reflexão 

à vida” no qual fala sobre a felicidade e que compartilha nas redes sociais com seus 

amigos e pessoas de seu grupo e de sua comunidade:  

 

Eu costumo comparar a vida com uma espécie de labirinto. Labirinto 
cheio de monstros, de dificuldade que querem nos pôr à prova a todo 
instante. Saindo de um labirinto entramos em outro e assim é a rotina 
da vida. O tempo em que a gente fica de um labirinto para o outro é o 
que eu chamo de felicidade, ou seja, não é algo duradouro como muito 
de nós pensamos. Aristóteles dizia que a finalidade última do ser 
humano em todas as suas ações é a felicidade. A Clarice Lispector 
dizia que a vida é um soco no estômago e o que alivia as dores 
provocadas pelo soco é a busca pela felicidade. Já Nietzsche dizia que 
todo o caminho que escolhermos terá suas dificuldades. Se 
escolhermos ficar solteiros teremos dificuldades de solteiros, se 
casados, teremos dificuldades de casados; ricos de ricos e pobres 
dificuldades de pobres. O sentido da vida quem dá somos nós. 
(informação verbal)4. 
 

Ele utiliza autores clássicos e renomados da filosofia, como Aristóteles e 

Friedrich Nietzsche, e da literatura, quando se refere à Clarice Lispector. O altruísmo 

de aplicar o conhecimento adquirido para o bem comum fica evidente. A cultura é 

disseminada e fortalecida no tecer das relações com os outros. A “pessoa” que 

emerge dos vínculos comunitários, conforme salienta Guareschi (2014), aparece 

                                                           
4 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
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nesse exemplo no qual o domínio afetivo se desenrola no compartilhamento dos 

saberes.  

7.1.2 O comportamento comunitário – “A pessoa-relação” 

 

Já fizemos uma estatística da violência. Como [um dos 
coordenadores] está fazendo engenharia e gosta de números disse: 
‘vamos fazer uma pesquisa com jovens do Horto? Com 70, 80 jovens. 
Vamos fazer uma pesquisa de campo com eles e perguntar qual é a 
expectativa de vida deles, o índice de violência. Vamos pesquisar o 
índice de escolaridade, de criminalidade (informação verbal).5  

 
O comportamento social foi ganhando corpo e fez com o que um grupo de 

orações que reunia jovens com objetivos voltados ao bem-estar comunitário se 

transformasse em Pastoral da Juventude ligado à Igreja Católica, o que pressupõe 

maior alcance e notoriedade pelo aumento das ligações de parceria e distribuição de 

funções. Quando fala da formação e reestruturação do grupo, o líder comunitário deixa 

clara a presença de uma “atividade comunitária”, o que seria, de acordo com Góis 

(2008, p. 92), baseada em um psiquismo voltado às ações coletivas de forma 

cooperativa e dialogada: 

 

O nosso grupo é formado por quatro coordenadores. Eu e mais três. 
Antigamente era só eu no grupo de oração. No retorno, eu pedi a eles 
para me auxiliarem. A gente está nesse período de “receptação” dos 
jovens para começar novamente os grupos. Então, esse período de 
julho até agora foi de formação. O grupo que tínhamos de 40 jovens 
era para mostrar a eles o que era a pastoral para quando for em janeiro 
a gente realmente começar. A gente já visitou nesse período as 
famílias, a juventude (informação verbal)6. 
 

A fala do líder lembra em muitos sentidos o caminho que Góis (2008) aponta 

para a possibilidade do desenvolvimento comunitário. As visitas que inicialmente 

tinham a intenção de conhecer as famílias e recrutar os jovens para o grupo 

levantaram reflexões sobre problemas da comunidade e mobilizaram os atores sociais 

na busca por compreensão e resoluções a partir de seu próprio potencial endógeno. 

Um líder que faz graduação na área das exatas em cooperação com outro líder 

graduado em História usam os saberes acadêmicos aliados aos pressupostos 

solidários do cristianismo para tentar promover mudança social. 

                                                           
5 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
6 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
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Para além das ações das políticas públicas baseadas em agentes externos, o 

desenvolvimento da cultura local e do potencial da comunidade é evidenciada pelo 

conhecimento cotidiano, empírico e nas ações participativas que visam a autonomia 

e/ou a interdependência com o externo a ela. Em última instância, o desenvolvimento 

local tem a ver com a o desenvolvimento das pessoas da comunidade; sua 

consciência crítica e ativismo que resultam na facilitação da resolução de problemas 

e na busca por melhoria na vida de todos (GÓIS, 2008).  

Na era da “cultura-mundo”, o ciberespaço, as mídias alimentam a ideologia 

individualista e consumista, o imaginário competitivo é marcado pela cultura de 

mercado que coloniza a vida cotidiana, salientam Lipovetsky e Serroy (2011, p. 16). 

Nesse sentido, a desterritorialização marca os modos de vida atuais e as referências 

identitárias tornam-se pulverizadas em um espaço global abstrato, confuso e fluido; “a 

cultura-mundo é da compressão do tempo e encolhimento do espaço”. O liberalismo 

moderno baseado no indivíduo e no mercado como regulador na existência resultam 

em desamparo e perca de sentido da vida, muito embora o acesso à tantas 

informações nunca tenha tido proporção tão grandiosa; a desorientação é planetária. 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011).  

 

7.1.3 Juventude, Identidade e referências culturais 

 

Se a identidade é fruto das relações entre a “unidade” do “indivíduo” e as 

representações culturais do social, a formação identitária na era da “cultura-mundo” 

desorientada sofre consequências. Isso se reflete na “difusão de papéis” - o oposto 

da “integridade do eu” ou identidade - vertente negativa do desenvolvimento 

psicossocial proposto por Erikson (1972). Segundo o autor, durante a adolescência, 

quando não consegue estabelecer uma noção de si por falta de referências positivas, 

o adolescente pode assumir uma identidade negativa. Esse tipo de identidade se 

reflete muitas vezes em violência e criminalidade, como observaram na realidade da 

sua comunidade os coordenadores da Pastoral da Juventude ao se aproximar das 

famílias.  

 Para Erikson (1972), a adolescência é uma construção social, um período 

entre a infância e a vida adulta marcado pela busca da identidade. Embora a formação 

da identidade seja processual e contínua ao longo da vida, a adolescência é fase na 

qual a necessidade de sua materialização/compreensão é mais evidenciada. Nessa 
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fase, o adolescente busca um equilíbrio entre sua história da infância, o que pensa 

sobre si, o que pensar a seu respeito e o que espera na infância. Nesse limbo tão 

delicado do ciclo da vida humana, a identidade aparece como uma construção 

eminentemente social e de grande relevância para a saúde mental e a saúde de suas 

relações grupais e comunitárias. 

Sendo uma construção cultural, a partir do entendimento da psicologia do 

desenvolvimento humano, a adolescência não tem limites definidos para seu início e 

fim. Campos (2010), aponta que ela pode surgir com as reações psicológicas à 

puberdade e ser finalizada com quando o sujeito conquista uma melhor resolução de 

sua identidade. Erikson (1972) trouxe o conceito de “moratória social”, entendendo 

que a fase é uma preparação para as exigências da vida adulta e geralmente se 

estende até os vinte anos de idade. No entanto, essa preparação, especialmente em 

países industrializados, ganhou complexidade. A necessidade de uma maior 

preparação para o mercado de trabalho, a aceitação das relações pré-maritais e a 

arbitrariedade na escolha de ter filhos (as) trouxe a “adultez emergente”. Um 

prolongamento da adolescência ou uma nova fase entre ela e a vida adulta jovem 

(DUTRA-THOMÉ; AMAZARRAY, 2014).  

Por ser um processo psicossocial e subjetivo não é possível apontar com 

certeza, mas os atores sociais envolvidos na coordenação do grupo da Pastoral da 

Juventude, bem como seus participantes devem estar vivenciando a adolescência ou 

a adultez emergente. A partir dessa ideia é interessante notar na fala do coordenador 

a relação entre a noção de si e as referências sociais do seu grupo e comunidade. 

Quando conversamos sobre seu papel de líder comunitário e seu reconhecimento no 

Horto ele comentou: “Todo mundo aqui no Horto me conhece como coordenador, 

modéstia à parte, como figura pública” (informação verbal) 7 

As crenças de autoreferência – autoconceito, autoestima e autoeficácia - de 

acordo com Rodríguez e Damásio (2014, p. 32), fazem parte do processo de 

materialização da noção de identidade na adolescência. As crenças a respeito de si 

são associadas frequentemente com a opinião dos outros, especialmente de pessoas 

significativas e são peças fundamentais para a noção de propósito e direcionamento 

da vida. Como condição ontológica, ter noção de quem se é dá espaço para a 

                                                           
7 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto 
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possibilidade de encontrar um sentido da vida, um senso de coerência sobre a própria 

existência que permite o estabelecimento dos laços com a sociedade e o mundo.  

 

7.1.4 O estranho semelhante e o diálogo solidário 

Do sentido de si para o sentido do mundo, no paradoxo entre diferença e 

igualdade a identidade vai se constituindo; grupos, papéis sociais, representações 

sociais, valores, tradições, cultura e pessoas de referências são primordiais para essa 

construção (CIAMPA, 2012). Todavia, tais categorias de referência foram apropriadas 

pelo desenvolvimento capitalista na modernidade a partir da contradição entre 

emancipação social (voltada para a igualdade, liberdade e cidadania) e os princípios 

de regulação como forma de gerir a desigualdade e exclusão geradas por esse 

modelo. Desigualdade e exclusão assentes como sistemas de pertença hierarquizada, 

desigualdade baseada na integração subordinada, ou seja, em um processo de 

exclusão velado. “Quem está em baixo está dentro e a sua presença é indispensável” 

(SANTOS, 1999, p. 2). 

Durante a entrevista, quando falei sobre os objetivos da pesquisa, tivemos a 

oportunidade de dialogar sobre teorias e autores. Interessante salientar o que já foi 

acima mencionado, o conhecimento adquirido por ele sai das teorias e se lança na 

práxis cotidiana no papel ativo de pessoa da comunidade. “Boaventura de Sousa 

Santos não é aquele autor português, “né’? Muito bom ele! Ele fala sobre a ideia de 

ser igual na diferença; ‘sejam iguais na diferença’” (informação verbal)8. Introduzir a 

citação a seguir, pois está solta 

 

Daí o novo imperativo categórico que, em meu entender, deve presidir 
a uma articulação pós-moderna e multicultural das políticas de 
igualdade e de identidade: temos o direito a ser iguais sempre que a 
diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que 
a igualdade nos descaracteriza. (SANTOS, 1999, p. 44). 
 
 

A globalização e processos hegemônicos de mudanças econômicas e sociais 

que subverte as referências, a identidade, promovem a desterritorialização, 

neutralizam as culturas locais, descontextualizam-nas ou as absorvem no caso de 

serem atrativas a lógica do capital. Santos (1999) aponta como saída uma mudança 

do paradigma colonialista para um paradigma baseado na solidariedade. Nessa 

                                                           
8 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
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perspectiva, segundo o autor, torna-se possível, além de reconhecer as diferenças, 

poder diferencias aquelas que são inferiorizantes.  

O diálogo problematizador e a solidariedade presente no morador de uma 

comunidade é meio nutritivo para o processo de conscientização, segundo Góis 

(2008). Na medida em que as palavras enunciadas vão passando entre as pessoas 

de uma determinada comunidade elas vão ganhando corpo e potencializando sua 

materialização. Esse “intercâmbio solidário” faz surgirem as lideranças do lugar, o 

pensamento crítico e o poder de transformação social criado por ele favorece a 

libertação e a cidadania e através de um compartilhamento amoroso e reflexivo 

permite a “igualdade nas diferenças” (GÓIS, 2008, p. 66).  

Dessa maneira, é possível compreender o papel que o Líder do grupo de 

jovens da Pastoral da Juventude do Horto assume e transforma em pensamentos e 

ações social voltadas a práxis libertadora e a emancipação social. Nas falas em que 

demonstra o compartilhar do saber acadêmico que conquistou ele vai de encontro ao 

individualismo tão crescente. Quando utiliza seu conhecimento para o diálogo 

solidário com outros moradores, como faz comumente por ser reconhecido pela 

comunidade, promove a possibilidade de conscientização e transformação do lugar. 

Quando compreende que o papel social que assume (e identidade social que traz o 

sentido a coerência existencial) vem do reconhecimento dos outros, ele ganha espaço 

como referência também para outros jovens que estão na busca por referências de 

sentido, libertação e cidadania.  

 

7.1.5 Alçando voos e sentidos mais amplos sobre o desenvolvimento  

 

Suas demandas interiores não são preenchidas por materiais. A 
felicidade não é ter aquilo que você quer. Felicidade não é conquistada 
materialmente falando. Não é isso. Porque, às vezes, você tem tudo e 
por dentro aquela solidão, aquela angústia. Não sabe o que é, onde 
está faltando (informação verbal9).  
 

A visão do entrevistado reflete a problemática tão comum, especialmente aos 

jovens, fruto do modo de vida contemporâneo. A desorientação cultural e a exclusão 

social favorecida pela fragilização dos vínculos afetivos e fragmentação das figuras 

de referência resulta em mal-estar. A busca pelo desenvolvimento humano e social 

                                                           
9 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
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do grupo pesquisado, observado do seu processo de consciência, transcende a noção 

colonizadora dos poderes hegemônicos do capital que entende desenvolvimento 

como sinônimo de crescimento econômico. 

Lang (2016) salienta que o bem-estar social visto como consequência da 

desigualdade e exclusão é incompatível a níveis planetários, que o crescimento 

econômico da modernidade não só trouxe melhoria apenas para uma ínfima parte da 

população mundial como produziu diversos mal-estares generalizados como, 

estresse, vazio existencial, suicídio, violência e intolerâncias culturais. O 

Desenvolvimento Sustentável, ou melhor dizendo, a sustentabilidade, que se delineia 

no desenvolvimento local e participativo necessita ultrapassar esse entendimento 

anterior e levar em conta os Direitos Humanos e também os Direitos da Natureza 

(AMARO, 2003).  

Muito voltado à importância da cultura, o coordenador da Pastoral da 

Juventude é poeta, músico e artista plástico. Mostrando uma de suas obras que retrata 

o lugar onde vive ele demonstra a importância dada à Natureza. Interrogado se tinha 

alguma obra sua que retratasse o Horto, ele responde deixando claro que os recursos 

naturais são referências territoriais: “Essa aqui. Aqui estão os três pés de Juá, a 

capelinha e as casas antigas. As trinta e poucas casas que tinha aqui. Tinha o morro 

aqui." Continuei indagando se os moradores mantêm a arborização e se importam 

com as árvores da subida do morro e ele respondeu: “Sim, quem plantou essa árvore 

aí de frente fui eu. Tanto para dar sombra quanto porque a natureza é vida." 

(informação verbal)10. 

Para além do antropocentrismo, do fascismo, do fetiche do capital e o do 

individualismo, Góis (2008) evidencia o princípio biocêntrico como forma utópica de 

emancipação planetária e fortalecimento de um paradigma de valorização da vida. O 

“Buen Vivir” ou “Bem viver”, que Alberto Acosta (2016) propõem enquanto filosofia de 

vida, baseado na convivência amorosa dos povos ameríndios com a Natureza, lança 

luz na possibilidade de construir coletivamente novos mundos. 

 

7.2 Registros imagéticos 

O 1º encontro do grupo de oração de jovens como Pastoral da Juventude 

aconteceu em uma noite de sábado, às 19h, em uma das ruas paralelas à subida do 

                                                           
10 JS - Coordenador da Pastoral da Juventude do Horto. 
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caminho do Horto, em frente à residência de uma senhora da comunidade que se 

voluntariou para receber os jovens.  

Bauman (2003, p. 7) adjetiva as comunidades como um lugar “cálido”, de calor 

humano, de acolhimento e sensação de pertença e segurança. Havia, na ocasião, 

uma energia de “campo”, como nomeiam os gestaltistas, ou uma vibração energética 

do local, como pensariam os espiritualistas, muito permeada de afetividade. A 

organização do local, na preparação para receber os jovens da comunidade envolvia 

o cuidado e a atenção; colocaram em círculo as cadeiras, ligaram o som, acenderam 

pequenas velas e dispuseram o material a ser utilizado na calçada e começaram a 

conversar e cantar.  

Fotografia 1 - A acolhida - Os jovens são recepcionados com música 

 
Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 
 

Algumas das músicas voltavam-se à recepção e junto à frase de ordem do 

grupo; “Paz e Bem”, acolhiam a chegada da juventude e de diversas outras pessoas 

da comunidade que começaram a aparecer nas portas e calçadas para observar o 

acontecimento.  

Os simbolismos presentes nas comunidades é o meio nutritivo para os 

significados elaborados pelos seus membros, se traduzindo em uma “uma forma de 

pensar, sentir e acreditar” coletiva, como comenta Lemos (2009, p. 204). As fronteiras 

são organizadas a partir das perspectivas individuais das pessoas na relação com os 
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aspectos culturais da comunidade. O termo “Paz e Bem”, utilizado como é saudação, 

uma das características de identidade do grupo de jovens que elenca por evocar 

conceitos que se fazem de grande relevância para seus objetivos.  São as crenças e 

representações sociais ligadas aos valores morais cristãos que salientam a busca pela 

Paz através da prática do Bem.  

Características compartilhadas, vão ganhando materialidade e se tornando 

parte da cultura do lugar. Com o incremento dos significantes subjetivos das pessoas 

envolvidas, uma saudação utilizada muitas vezes vai ganhando o status de 

pertencimento a cultura comunitária. Além disso, a recepção calorosa e afetiva é 

forma de fortalecer os laços sociais. Em contrapartida a fragilização promovida pela 

globalização, laços sociais fortalecidos são potencializadores de “Paz e Bem” social. 

O contato alegre e respeitoso é exemplo da dialogicidade solidária que Góis (2008) 

enfatiza como forma de favorecer o desenvolvimento regional (LEMOS, 2009; GÓIS, 

2008). 

 

Fotografia 2 - Paz e Bem – O grupo se organiza para iniciar a atividade 

alegremente 

 
Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 

Enquanto Bauman (2003), ao comentar sobre o viver em comunidade, aponta 

que essa escolha pressupõe a perca das liberdades individuais, das autonomias, das 

autonomias e identidades em busca de segurança e proteção, Sen (2010) traz a 
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categoria da liberdade como caminho para o desenvolvimento sustentável. Para Sen 

(2010), a liberdade aponta a possibilidade de abertura para a consciência individual e 

coletiva, favorecendo o comprometimento social e a ética, que perpassa as dimensões 

sustentáveis propostas por Sachs (2004), em especial, na sua dimensão cultural.    

Entendo a ligação entre a religiosidade e cultura e sua importância para a 

garantia da dimensão cultural da sustentabilidade, a partir do respeito e valorização 

das tradições e valores dos grupos e comunidades, Obst e Naomi (2009 apud 

Gonçalves 2009, p.17): 

 
[...] verificaram que as dimensões ligação emocional e influência são 
particularmente importantes na predição do bem-estar em indivíduos 
com religiosidade e com uma identificação com a igreja. Estes autores 
descobriram também que a percepção dos indivíduos sobre o suporte 
social serve de mediador na relação entre o sentido psicológico de 
comunidade e o bem-estar, sendo que uma identificação forte com um 
membro da igreja reforça não só o Sentido Psicológico de 
Comunidade e a religiosidade, mas também o bem-estar. 
 

O convite para a participação nesse encontro, foi feita de maneira não-

coercitiva, os jovens tinham a liberdade de escolher estar presente e foram chegando 

voluntariamente. A partilha dos interesses em comum, no caso, dos interesses ligados 

aos valores, crenças e tradições religiosos, é uma maneira de alimentar o 

pertencimento comunitária.  

A territorialidade, esse sentimento de pertencimento local, evidencia-se na 

escolha subjetiva de significantes e símbolos comunitários. Querer fazer parte da 

Pastoral da Juventude, pode ser entendida, a partir da possibilidade de construir laços 

de pertença, especialmente, em um território com valores tão fortemente ligados ao 

catolicismo como o Horto (POLIVANOV, 2014).  

As ligações com os símbolos religiosos fazem parte do cotidiano do local, com 

as romarias e visitações frequentes de turistas ao longo de todo ano, o ambiente tem 

“aroma” de fé. Sendo morador(a) do bairro é também estar ligado a essa sacralidade 

assente em todas as partes do lugar, especialmente na rua central, conhecida como 

Rua do Horto, aquela que deu início a toda o desenvolvimento físico e subjetivo da 

comunidade e é, ainda hoje, o lugar de maior movimentação de pessoas e sentidos. 

Os laços de amizade e conhecimento entre os jovens do lugar relacionam-se às 

temáticas religiosas e, no caso do grupo da Pastoral da Juventude, aparecem como 

mais um nó no laço social e cultural daqueles sujeitos.   
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Fotografia 3 - A líder de grupo inicia a fala, introduz a temática e explica os passos 

e objetivos da atividade 

 

Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  

 
A presença de pessoas de outras faixas etárias, que começaram a se 

aproximar, observar e até participar das ações do encontro, pode ser compreendida 

pelo “Sentimento de Comunidade”, conforme salientam Prezza e Costantini (1998 

apud Gonçalves, 2009, p. 6). Esse sentimento aparece nos comportamentos de 

preocupação e atenção aos problemas coletivos do lugar. Em uma das conversas 

informais com umas das vizinhas que se envolveu na atividade, pude perceber uma 

satisfação em ver a “juventude reunida para o bem”, como uma sensação de 

esperança da melhoria de problemas sociais enfrentados generalizados que atingem 

também a comunidade, como a violência, a criminalidade e as toxicomanias 

(GONÇALVES, 2009).  
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Antes do início da oficina, umas das coordenadoras me passou a palavra para 

que eu pudesse me apresentar e justificar minha presença. Na sequência, teve início 

uma oficina que objetivava a apresentação e interação entre os jovens, tendo em vista 

que muito deles estavam ali pela primeira vez. A oficina se tratava da confecção de 

perfis de identidade. Foram confeccionados, a partir de folhas de papel, canetas e 

lápis coloridos, cartões que deveria conter características e informações pessoais, 

como nome, gostos, trechos de músicas e poesia afins, etc. 

 

Fotografia 4 - Execução da atividade proposta pelo grupo – oficina de confecção do 

cartão de identidade 

 
Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 

Depois de confeccionados, os cartões de identidades foram apresentados. 

Inicialmente, pela interação aleatória que foi sugerida e na sequência, pela 

apresentação voluntária diante do grupo.  

 
O ser social é uma unidade integrada por dois momentos: o momento 
da individualidade e o momento da generidade. De como que a 
constituição do indivíduo como membro do gênero humano é 
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indissociável da reprodução deste último. Mais ainda: a reprodução do 
gênero é sempre o momento predominante do processo de 
reprodução do ser social (TONET, 2005, p.137). 
 

Diante da teia de representações sociais e culturais, tecida continuação a 

partir da relação entre os sujeitos e seu meio, surge a identidade, segundo Ciampa 

(2012), complementando a noção de construção do ser social apontado por Tonet 

(2005). Erikson (1972), enfatiza a “identidade” como mote central da fase adolescente 

no caminho do amadurecimento psicossocial para vida adulta inicial. Nessa 

perspectiva, a identidade para os sujeitos na transição para a adultez, é ponto de 

grande importância para a saúde mental. Saber quem se é, aparece como condição 

fundante da estrutura psíquica, tendo em vista a relevância da autopercepção, 

autoreferência e noção de si na construção das subjetividades.   

O tema identidade, sendo fundamental para os participantes do grupo de 

jovens, em sua maior parte adolescentes, apareceu na oficina como ferramenta para 

a construção dos laços comunitários. Para a teoria desenvolvimentista de Erikson 

(1972), tendo resolvido positivamente a crise da adolescência, com a razoável 

resolução da identidade - lembrando que é um processo inacabado – os adultos 

jovens conseguem favorecer a resolução da crise da fase adulta emergente, que é a 

busca por “intimidade”. Intimidade para o autor, diz respeito a capacidade de criar 

laços de amor, amizade e correponsabilização profunda com outras pessoas.   

Diante da desterritorialização promovida pela cultura racional e de consumo 

desenfreado, reafirmadas pela globalização, os laços sociais e a cultura tem sofrido 

alterações significativas. O modo de viver capitalista também cria subjetividades 

capitalistas, que tem como característica as relações fluidas, superficiais e meramente 

utilitária (MELMAN, 2008; BAUMAN, 1999). 

As instituições de referência têm sido deslocadas e fragmentadas no universo 

da simultaneidade global da cultura-mundo, dessa forma, a construção das 

identidades sofre abalo e pode se traduzir em vazio existencial pela angústia causada 

pela extrapolação das fronteiras e dos territórios (LIPOVETSKY; SERROY, 2011; 

BIRMAN, 2006; 2014). 

No sentido contrário, influenciado pelas formas da cultura nos espaços 

comunitários, as relações podem ganhar outros contornos. Formando identidades 

positivas, tendo referência de si mesmos através da construção simbólica do ser social 

a partir dos significantes comunitários, aqueles jovens da Pastoral de Juventude, 
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podem potencialmente, desenvolver comportamentos mais sustentáveis e ética, como 

salientam Gadotti (2008) e Sachs (2004). A dimensão da cultura, na perspectiva da 

sustentabilidade, se relaciona com o fortalecimento das ligações entre os humanos e 

desses com seu meio, em uma dialética solidária (GÓIS, 2008).  

 
 

Fotografia 5 - Apresentação dos cartões de identidade 

 
Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 

Como grupo de jovens ligados à Igreja Católica como Pastoral da Juventude, 

o sentido cristão permeou o momento. A identidade de diversas figuras pacíficas e 

que pregavam o amor também foram apresentadas como a de Madre Tereza de 

Calcutá e Mahatma Gandhi. Dentre elas, a identidade do jovem galileu Jesus Cristo 

foi enfatizada. 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento apenas produtivista é uma 

falácia, Jara (2001, p. 78) da importância da transcendência da visão material e 

racional da vida humana. Na “encruzilhada civilizatória” atual se faz salutar ampliar as 

dimensões sobre a compreensão da vida e da sociedade. Essa noção holística se 

apresenta na ideia de levar em consideração outros aspectos além do material; o 

amor, a solidariedade, a volição, a esperança, dentre outros sentimentos. 
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 Para Jara (2001), o compromisso com a sustentabilidade passa, 

necessariamente, pela valorização das dimensões intangíveis. Desenvolver um lugar 

de forma sustentável, nesse sentido, prescinde buscar o favorecimento do capital 

social, humano, o empoderamento das pessoas, a ética e a cidadania, baseadas nos 

pilares culturais e espirituais. 

Os mandamentos de Jesus Cristo apareceram nos discursos durante a 

oficina, como referência de saber-ser e saber-fazer a vida individual e coletiva. Os 

valores cristãos que prezam o amor ao próximo são exemplos de dimensões culturais 

e espirituais como as citadas por Jara (2001), na busca por modo de vida sustentáveis 

a partir do desenvolvimento endógeno e do capital social.   

 
 

Fotografia 6 - Identidades de referência (Dentre elas a identidade de Jesus como 

jovem galileu) 
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Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  

Fotografia 7 - Apresentação das identidades do grupo com ênfase a identidade do 

jovem galileu 
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Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 

Fazer Pastoral, no entendimento da igreja católica, é uma forma de manter 

vivo os ensinamentos do Jesus Cristo. Metaforizando a sua morte e ressureição com 

a condição de esperançar por novos mundos, os valores da Pastoral da Juventude se 

associam as características passionais e enérgicas da juventude, como comentam 

Silva e Rocha (2019). 

O fechamento do momento com a finalização da oficina foi em formato 

circular, com as pessoas – crianças, jovens, adultos e idosos, visitantes como eu ou 

moradores da comunidade – de mãos dadas. A reflexão trouxe à tona a importância 

da solidariedade, do acolhimento ao diferente, da busca por caminhos mais justos e 

pacíficos como alternativa aos problemas sociais contemporâneos.  

Orações foram feitas coletivamente - olhos fechados ou olhos nos olhos -  

como o “Pai Nosso” católico e pedidos de “Paz e Bem” para toda a humanidade (como 

demonstram as fotografias 08, 09, 10 e 11). Um exemplo que se relaciona 

veementemente com a ideia da ética planetária tão imprescindível para a 

sustentabilidade e mudança de paradigma que defende Gadotti (2008). 

 

 

Fotografia 8 - União do grupo e comunidade em círculo 
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Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  
 
 
 

Fotografia 9 - Momento de reflexões e fortalecimento de vínculo 

 
Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  

 

 

 

Fotografia 10 - fechamento com música e oração 
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Fonte: Acervo do grupo Paz e Bem.  

 
 

Fotografia 11 - Crianças, jovens, adultos e idosos unidos por “Paz e Bem” 

 
Fonte: Acervo fotográfico do grupo Paz e Bem.  

 

Difícil precisar em que momento surgiu a consciência de que CUIDAR 
era o verbo que deveria orientar nossas ações. Mas é provável que 
tenha contribuído para isso a percepção que a sustentabilidade só 
aconteceria de fato se fossemos capazes de “sentir mais” e “sentir 
junto” (DEHEINZELIN, 2012, p. 94). 
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A construção da cena social, com uma variada porção de atores sociais, 

direciona-se na busca pelo enfrentamento dos problemas observáveis e intangíveis 

da comunidade. A capacidade regional da rede de autores de se mobilizarem, 

produzem a cooperação necessária à garantia da sustentabilidade, identidade e 

território, comenta Paula (2004) apud Flores (2006). Essa rede de atores sociais em 

ação é entendida, conforme aponta Flores (2006), como o capital social, que se 

constrói a partir de uma ligação entre Estado e a governança local. O fortalecimento 

das redes sociais é uma forma de dialogar com os espaços externos sem perder a 

possibilidade de se desenvolver localmente de maneira sustentável.  

Nesse sentido, quando as pessoas de unem com objetivos compartilhados, 

como no caso do encontro, e quando esses objetivos visam a promoção de qualidade 

de vida a partir da cooperação e solidariedade é possível vislumbrar a construção de 

novas e mais válidas formas de viver em sociedade.  

 

7.3 Registros escritos e cantados 
 

7.3.1 Os poemas 

Quando o sentido da vida permeia e dá forma à uma identidade cultural, ela 

se espalha nas manifestações do psiquismo. A arte é uma das maneiras de expressão 

da subjetividade e favorável a saúde mental, por se tratar de uma forma de elaboração 

das problemáticas da vida social. O líder comunitário tem na arte um refúgio e um 

local de conquista de forma. Sendo referência para o grupo e para o bairro é 

importante favorecer a comunicação e o enunciado dos temas individuais que possam 

se transformar do diálogo comunitário. Os poemas a seguir demonstram a expressão 

da importância dada pelo autor e ator social às questões históricas, políticas, 

subjetivas, espirituais e sustentáveis da contemporaneidade.  

 
Poema sem título 
 
Vivemos tempos de medo 
De violência e rancor 
Vivemos momentos tristes 
De intolerância, raiva e dor 
Querer que o outro seja 
Igual a mim, semelhante 
Que creia, que viva 
Do jeito que acho importante 
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A falta de conhecimento 
A mentira, a ignorância 
Está vencendo a verdade 
Perdendo sua importância 
Juventude apaixonada 
Se espelhando no pior 
População apavorada 
Vendo no mal o melhor 
 
Não consigo entender 
Por que cristão quer tortura 
Difícil de compreender 
Que retrocesso, que loucura. 
Se Jesus foi torturado 
Por pregar o amor 
Por que que muitos cristãos 
Hoje estão pregando a dor? 
 
(Júlio Soares) 

 
 

Os “[...] tempos de medo, violência e rancor [...]” que o autor evidencia no 

poema podem ser compreendidos a partir das observações das reviravoltas da cultura 

na atualidade. As mudanças em nível mundial apontam alterações históricas 

consideráveis nos âmbitos políticos, artísticos, econômicos e científicos, como alerta 

Birman (2014, p. 7), virando “[...] as subjetividades de ponta-cabeça”. 

A globalização, segundo Costa (2004), enfraqueceu as instituições que 

referenciavam as identidades, como a igreja, a família e o trabalho. A superestrutura 

dos signos, salientada por Lipovetsky e Serrou (2011) dá subsídios para a 

compreensão das transformações subjetivas. Se os tempos são líquidos, as 

identidades são afetadas, como alerta Bauman (2007), bem como as relações entre 

as pessoas e dessas com a natureza, diz Gadotti (2008).  

O consumo afeta também as relações, como diz Peres (2001), e geram 

problemas ambientais, desemprego, fome e desigualdades sociais. As referências e 

perspectivas astigmáticas geram formas de mal-estar como vazio existencial, 

perversões, depressão e toxicomanias.  

“Querer que o outro seja/ Igual a mim, semelhante/ Que creia, que viva/Do 

jeito que acho importante”, é um trecho que lembra as reflexões sobre a “cultura-

mundo” de Lipovetsky e Serroy (2011). A extrapolação das fronteiras no ciberespaço 

e a massificação cultural promovida pela extraterritorialidade e consequências 

humanas da globalização que denuncia Bauman (2008), podem sugerir a emergência 
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de relações de usufruto entre as pessoas, o diferente não é mais aceito por suas 

idiossincrasias, mas alvo de influência de uma cultura de consumo que denota a 

necessidade de valorização das regras da mídia e do mercado. Santos (2002) vem 

comentar que, nesse sentido, não há alteridade com o local, com o pertencimento 

comunitário, o que atinge também a proximidade dialógica e solidária entre as 

pessoas, corroborando com a ideia de Góis (2008).  

 
O que Vivemos? 
 
Evolução ou retrocesso 
Vivemos ultimamente? 
Valorização ao inverso 
Na vida de muita gente? 
O que acontece conosco 
Que nos torna egoístas? 
Mundo individualizado 
Só com um ponto de vista. 
Todos hoje temos voz 
E podemos opinar 
Todos temos audiência 
Independente do lugar. 
Não temos consciência 
Que o que podemos falar 
Possa ser uma demência 
E a vida do outro estragar. 
 
Liberdade é libertinagem 
Elogio é desrespeito 
Romantismo é sacanagem 
Para o amor não há mais jeito? 
Relacionamentos efêmeros 
Que hoje não se sustentam 
Viver um amor concreto 
Virou tabu, não reinventa. 
 
(Júlio Soares) 

 

Quando o eu lírico aponta o egoísmo e a individualidade presentes no mundo 

traz à tona a reflexão de Guareschi (2014). O autor salienta a ideia do sentido de 

“indivíduo” como aquele separado do todo, com um caráter de autossuficiência. Essa 

noção está vincula ao pressuposto maior do individualismo e racionalismo 

disseminado pelo modo de viver econômico neoliberal. Mesmo na ampliação do 

conceito em vistas da ideia de indivíduo como peça de uma engrenagem maior, a 

substantivação como “parte” continua a lograr a separação entre os sujeitos. A 

competitividade, a exclusão e o egocentrismo surgem como resultado do 
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individualismo crescente, aponta o autor. Se a competição é o alimento do progresso 

(leia-se; progresso econômico), a dimensão cultural fica consideravelmente 

comprometida como pode se inferir das partes do poema que abordam a efemeridade 

das relações e a decrepitude do amor na atualidade.  

Para além das denúncias das mazelas do mundo, o autor propõe a 

imaginação como ferramenta de esperança, como no poema a seguir.  

 
"Imaginemos um mundo" 
 
Imaginemos um mundo 
Sem guerras e violência 
Sem epidemias e mortes 
Sem destruição e doença. 
Imaginemos um mundo 
Sem angústia, sem dor 
Sem mais desigualdades 
Sem ódio e raiva, só amor. 
Imaginemos um mundo 
Que todos fossem irmãos 
Todos tivessem respeito 
Tratados como cidadãos. 
 
Será que isso é possível? 
Ou será que é uma utopia? 
Será se somos capazes 
De acabar com a agonia? 
De acabar com a tristeza? 
Com os sentimentos ruins? 
Ou estamos condenados, 
A vivermos sempre assim? 
 
(Julio Soares) 
 

Em tempos de catástrofes ecológicas iminentes, miséria, fome, desigualdade 

social e mais tantas outras formas de mal-estar, Santos (1999), acredita na utopia 

como necessidade. Para além da ideia da infinitude dos recursos naturais, que vem 

balizando a lógica da produção e da acumulação capital, o desenvolvimento 

sustentável aponta como saída para a crise civilizatória.  

A desilusão na transformação do entendimento sobre desenvolvimento – De 

econômico para sustentável -, Veiga (2010) aponta a busca por um “caminho do meio” 

para o desenvolvimento, baseado nos aspectos políticos e sociais. Retomando Santos 

(1999), esse caminho seria favorecido pelas modificações simbólicas e culturais para 
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a construção de um novo paradigma na relação entre Homem e Natureza; baseado 

na democracia, cidadania e do empoderamento dos sujeitos.  

O autor sonha com um mundo “Sem guerras e violência/ Sem epidemias e 

mortes/ Sem destruição e doença Sem mais desigualdades/Sem ódio e raiva”. A 

quimera torna-se possível dentro do protagonismo orgânico levantado por Santos 

(1999), que salienta a ascensão das liberdades como condição para a emancipação 

social, defendidas Sen (2010) e Tonet (2005).  Indo além da homogeneização cultural 

promovida pela globalização, a territorialidade, na apropriação do local e do 

favorecimento do pertencimento comunitário, aparece como forma de adaptação e 

desenvolvimento endógeno e sustentável (CARVALHO, 2008).   

A inquietação move, a utopia faz seguir adiante.  

 
 
7.3.2 As músicas 
 

Tanto no início quanto para o fechamento do momento de grupo com os 

jovens do Horto, na ocasião em que o grupo de oração estava se transformando em 

Pastoral da Juventude, as músicas tiveram um papel muito bonito de comunicar a 

força de transformação que unia aquelas pessoas naquele lugar.  

Duas das músicas que fizeram parte daquele encontro me chamaram a 

atenção de forma especial tanto pela sensações e sentimentos de afeto e acolhida 

que pude sentir, quanto pela coerência com a intenção maior por trás daquela reunião. 

Eu vi refletido no olhar das pessoas e na letra cantada daquela canção toda a utopia 

dos novos mundos possíveis sendo transformada em realidade.  

 
Baião das Comunidades (Zé Vicente)  
 
Somos gente nova vivendo a união 
Somos povo semente de uma nova nação ê, ê 
Somos gente nova vivendo o amor 
Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê 
 
Vou convidar os meus irmãos trabalhadores 
Operários, lavradores, biscateiros e outros mais 
E juntos vamos celebrar a confiança 
Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz, ê, ê 
 
Vamos chamar os índios que ainda resistem 
As tribos que ainda insistem no direito de viver 
E juntos vamos reunidos na memória 
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Celebrar uma vitória que vai ter que acontecer, ê, ê 
 
Somos gente nova vivendo a união 
Somos povo semente de uma nova nação ê, ê 
Somos gente nova vivendo o amor 
Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê 
 
Convido os negros, irmãos no sangue e na sina 
Seu gingado nos ensina a dança da redenção 
De braços dados, no terreiro da irmandade 
Vamos sambar de verdade enquanto chega a razão, ê, ê 
 
Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria 
A mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor 
E reunidas no altar da liberdade 
Vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor, ê, ê 
 
Somos gente nova vivendo a união 
Somos povo semente de uma nova nação ê, ê 
Somos gente nova vivendo o amor 
Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê 
 
Vou convidar a criançada e a juventude 
Tocadores, me ajudem, vamos cantar por aí 
O nosso canto vai encher todo o país 
Velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir, ê, ê 
 
Desempregados, pescadores, desprezados 
E os marginalizados, venham todos se ajuntar 
A nossa marcha pra nova sociedade 
Quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar, ê, ê 
 
Somos gente nova vivendo a união 
Somos povo semente de uma nova nação ê, ê 
Somos gente nova vivendo o amor 
Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê 
 
Laiá laiá lalaialaiá 
 

Os Jovens da Pastoral da Juventude começaram a cantar, acompanhados do 

som doce do violão: “Somos gente nova vivendo a união/ Somos povo semente de 

uma nova nação ê, ê/ Somos gente nova vivendo o amor/ Somos comunidade, povo 

do senhor, ê, ê” vi traduzida as tantas e profundas e reflexões que fazem os autores 

contemporâneos na busca por rotas alternativas para um mundo melhor. A “gente 

nova”; “semente de uma nova nação”, “vivendo o amor” e sendo “comunidade”, 

apontou para a relevância da utopia - “no altar da liberdade” - da emancipação humana 
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como formas de construir um novo paradigma baseado nas dimensões intangíveis da 

fé, do amor, da solidariedade e da Paz.  

Há uma nova consciência global de que todos somos parte do todo. 
Desapareceu o pensamento linear na ciência, sociedade, cultura e 
também na política. O pensamento empático, holístico, sistêmico e 
interconectado é considerado a única perspectiva possível para tomar 
decisões adequadas. Governar é mudar, mas também é preservar o 
planeta para as futuras gerações (DEHEIZELIN, 2012, p. 75). 

A ética planetária que Gadotti (2008) salienta, alimenta-se nas práticas do 

Bem Viver que propõem Acosta (2016), no espírito de ser e existir [para, com e como] 

Gaia, respeitando toda a Natureza, a incluir os humanos e todos os sistemas vivos 

que são suas carnes, ossos e sangue em movimento.  

Pelas dimensões invisíveis, a condição humana se amplia, lembra Jara 

(2001). Se a cultura é saber-se sujeito (pessoa) na teia com os outros em variados 

pontos do espaço e tempo (no ultrapassar das fronteiras e territórios e na 

transversalidade das gerações), sustentar-se é também segurar a rede sutil da vida 

no seu moto-contínuo, nos aspectos mais profundos e sutis de sua manifestação.  

Os “irmãos trabalhadores”, “operários, lavradores, biscateiros e outros mais”, 

os “índios”, “negros” “mulheres”, “criançada e juventude”, de “braços dados”, “reunidos 

na memória” e na “irmandade” são “resistência”. Na luta por “terra, pão e paz”, na 

“marcha por uma nova sociedade” vão cantar “de verdade” e “encher todo o país” e 

todo o planeta.  

A contemplação deste capítulo é nutrição para o esperançar. As vivências na 

comunidade do Horto com o grupo de jovens mostraram discursos que apontam um 

caminho que em que a cultura é compartilhar de afetos, que permite ser “pessoa” e 

sujeito ativo e transformador de seu mundo. A identidade construída e construtora do 

social evidencia o solidário e a igualdade na diferença e permite o desenvolvimento 

tangível e intangível dos seres em Gaia.  

As imagens capturam o fenômeno desse florescimento. Os iguais na diferença 

fortalecem suas referências e juntos cantam por Paz e Bem. As poesias aparecem 

como a sutileza das flores, que encantam e contam o que é e o que pode ser melhor 

no amanhã. E o conto vira canto no “Baião das comunidades”, trilha para embalar as 

mãos dadas e a transformação de um coletivo em rede e em universo, para exaltar a 

dança da vida.    
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
É preciso, mais que nunca, prosseguir  

Gonzaguinha 

 

À guisa de introdução deste trabalho, na primeira parte, traz as reflexões sobre 

a ciência e o modo de olhar e buscar conhecer o mundo. Nesse recorte 

epistemológico, procurou apontar a forma de capturar e observar os fenômenos 

inquietadores, do caminho escolhido à direção apontada. Assim sendo, buscou 

justificar o que move as hipóteses, a premência pessoal e acadêmica e a delineou a 

estruturação do texto.  

O motor dos passos vem da inquietação na busca por novas rotas possíveis. 

A partir das reflexões sobre os fenômenos, o trabalho utilizou uma metáfora da 

contemplação de uma árvore, suas partes, as mudanças dos tempos e dos ventos, a 

nutrição que permite o florescimento.  

A maneira de contemplar se desenha no percurso metodológico, no capítulo 

dois, que descreve o olhar científico utilizado, as formas de observação, organização 

e análise que guiaram a atitude científica e a disciplinaridade dos saberes. O recorte 

da metodologia buscou classificar a pesquisa quanto à natureza e finalidade, 

propósito, método, áreas de conhecimento e a forma de analisar os dados colhidos, 

como forma de explicar os passos elencados na construção do trabalho. Nesse 

sentido, a estrutura se delineia na terceira parte do trabalho da seguinte forma: a 

árvore faz referência ao mote e ao lócus; a pesquisa com um grupo de jovens na 

comunidade do Horto em Juazeiro do norte – Ceará. A raiz aparece como sua história, 

o caule diz da representação da construção do agora e as folhas e flores fazem 

referência às pessoas do lugar.  

No capítulo quatro, o estabelecimento do paradigma moderno visou permitir 

as reflexões sobre como as mudanças das estações a partir do tempo influenciam a 

árvore e ampliam os entendimentos sobre o seu crescimento. As reviravoltas da 

cultura moderna em seus apontamentos da/na pós-modernidade promovem o 

crescimento ao mesmo tempo em que fazem pendular caules e galhos, - a história e 

as instituições de referência - e balançam as folhas e flores – viram e reviram as 

subjetividades além de atacar as raízes. Assim, a seiva tem encontrado dificuldade de 
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circular, as redes da vida, têm sido enfraquecidas pelo olhar materialista que vela seus 

caminhos invisíveis.  

A ligação com chão e a paisagem do capítulo cinco conotam a relevância da 

ligação forte com a vida ao redor, com quem se é e onde se vive. Uma árvore não 

cresce suspensa no ar e isolada do meio. É com a abertura para a visão das redes 

que a comunidade aparece como um lugar onde os torvelinhos viram brisa, onde a luz 

do sol faz florir. Comunidade demonstra-se como lugar de afeto.  

A territorialidade – a ligação com o lugar -, a força da terra que puxa para 

baixo as raízes é que permite que a árvore procure o céu e floresça, como procura 

salientar no sexto capítulo. Vida é processo, é potência no devir, é a materialização 

da ética planetária em uma filosofia de vida como o Bem Viver. Viver bem é viver 

reverenciando a ideia de a o que cada um é no aqui-agora é apenas fugaz 

manifestação de um processo muito maior. As árvores, bem como toda a vida que a 

atravessa está ligada. Esta amarração é cuidada e fortalecida pelo amor, palavra que 

resume a solidariedade, a cooperação e o respeito aos direitos sociais e da natureza. 

É no pertencimento comunitário e na inteligibilidade que vislumbra a importância do 

intangível que a vida vai se ampliando. Isso foi sentido e observado nas vivências 

analisadas do capítulo sete, com o grupo de Jovens na comunidade Horto. O 

esperançar que move dando sentido aos caminhos de florescimento através da 

afetividade de jovens entre si, com seu lugar e com a natureza – com Gaia.   

A oitava parte lança luz sobre o infinito “∞”, a observação do momento seguido 

do momento, do movimento, do seguir. Não é um fechamento, pois nada se fecha, 

não é um final de ciclo, pois o caminho é eterno. É um pensar vagante com a potência 

à frente. 

Se a estação tem sido ultimamente tão gélida, afastando, ensimesmado, 

dividido e violentado as veias da Mãe Terra, esse trabalho busca pensar e esperançar 

outros caminhos. Ele acredita que é possível mudar os ventos se todos soprarmos em 

diferentes manifestações, mas de mãos dadas.  

Embora não tenha pretensão de verdade única, como dito logo de início, estre 

trabalho buscou firmar alguns entendimentos. A sua construção resultou na reflexão 

que falar em desenvolvimento regional sustentável é duplamente redundante. 

Primeiro porque desenvolver pressupõe aterrar, ou melhor dizendo “terrar”, ligar-se à 

terra-chão, à terra-planeta, é contraditório pensar em desenvolvimento como algo 

isolado. Segundo, pelo fato de que a ideia de crescer e desenvolver-se é intimamente 
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ligada ao pertencer, às conexões ocultas que nos ligam a tudo evidenciam que “somos 

todos um” e a vida é processo e pulsa em níveis infinitos atravessando tudo o que 

existe.  

Compreendendo que nada se esgota, só muda de lugar, esta pesquisa e suas 

reflexões não se findam aqui. Ela manifesta um momento e abre conexões para 

pensamentos e diálogos semelhantes, diferentes e novos arranjos possíveis do que 

se poetiza, racionaliza e sente nessas linhas.   

Que possa ser caminho, que seja amor.  
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