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Resumo 

Este artigo é parte de uma pesquisa maior
4
 que investigou a Organização Não-Governamental 

(ONG) Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri 
5
, localizada em Nova Olinda, 

na região do Cariri, ao sul do Estado do Ceará. As reflexões problematizam como esta ONG 

traz a cultura local nos projetos e produtos culturais que ela desenvolve. Nosso objetivo é 

discutir quais fatores provocam a visão desta instituição sobre o local e permeiam os produtos 

culturais que elabora para a cidade com a colaboração dos participantes do projeto, jovens e 

crianças desta região. A metodologia adotada foi a etnografia com usos do diário de campo, 

observação participante e entrevistas antropológicas. 
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1. Introdução  

É importante situar neste artigo de que lugar cultural fala e atua a ONG 

Fundação Casa Grande. Este lugar, certamente, não traz um resultado de concepção 
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fechado a ser explicado unicamente a partir da ONG, há uma atmosfera de reflexões 

sobre a relação de como essa região tem sido retratada por pesquisadores que a 

investigaram, bem como por instituições que são referenciais culturais nesse contexto 

social. Acreditamos que, de algum modo, estas mediações influenciam a Fundação 

Casa Grande na elaboração de uma proposta socioeducativa e de produtos culturais 

para a cidade de Nova Olinda.     

Optamos, então, por apresentar a região do Cariri e a cidade de Nova 

Olinda por meio do relato de experiências que vivenciamos ao longo da pesquisa de 

campo e que, em nossa percepção, dialogam com as leituras sobre a cultura daquele 

local. Desse diálogo, surgem as discussões sobre a relação entre a cultura popular e a 

cultura de massa como também dos conceitos de globalização, local e global. Por fim, 

apresentamos três projetos culturais desenvolvidos pela ONG Fundação Casa Grande 

entre 2012 e 2013, que têm em comum a reconstrução, a preservação e a divulgação 

da cultura local do Cariri.  

2. Respirando cultura, um passeio pela região do Cariri 

Desde 2009, por meio da Lei Complementar Estadual n° 78, a região do 

Cariri passou a ser Região Metropolitana do Cariri, abrangendo nove municípios: 

Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, 

Nova Olinda e Santana do Cariri. A criação da Região Metropolitana do Cariri deveu-

se à junção territorial de três dos municípios que fazem parte dela: Crato, Barbalha e 

Juazeiro do Norte. Mas a importância da região do Cariri para o estado do Ceará, 

como também para outros estados que fazem divisa com a região como Pernambuco, 

Paraíba e Piauí, vem de bem antes da criação da região metropolitana. Essa 

importância está situada, principalmente na dimensão cultural dessa região. 

As leituras que fizemos para problematizar a cultura do Cariri foram as 

obras de Gilmar de Carvalho (1998) e Régis Lopes Ramos (1998). Ambas são 

resultados de pesquisas dos autores e, cada uma a sua maneira, discutem a construção 

do ícone do Padre Cícero. Carvalho (1998) retrata um Padre Cícero visto nas 

xilogravuras e nos folhetos de cordéis das cidades do Cariri, como Juazeiro do Norte e 
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Crato. Já Lopes Ramos (1998) estuda o imaginário dos devotos do pároco por meio da 

análise de cartas enviadas ao Padre Cícero.   

Já nessas primeiras leituras, chama-nos a atenção o enfoque religioso dado 

aos trabalhos que observavam e analisavam a cultura da região do Cariri, 

principalmente na figura do Padre Cícero, fundador da cidade de Juazeiro do Norte e 

símbolo de devoção para além do perímetro geográfico do Cariri cearense, chegando 

aos estados vizinhos, como Pernambuco, Alagoas, entre outros. Vale ressaltar que, 

nessas obras, os pesquisadores também retratam outras imagens do Padre Cícero, 

ligadas a temáticas como política e economia, mas sempre perpassadas pela 

religiosidade do padre. 

Carvalho (1999, 2000, 2005, 2010) publicou outros livros em que a 

cultura do Cariri também se faz presente, mas retratando outras questões além da 

religiosidade e do Padre Cícero. Folhetos, cordéis, xilogravuras e cantorias são 

manifestações culturais que o pesquisador vem dando visibilidade ao longo dos 

últimos anos. Mas são em três obras organizadas pelo autor que identificamos uma 

ampliação desse estudo da cultura local do Cariri mais voltado para um olhar do 

tradicional. As duas primeiras, Bonito pra chover – ensaios sobre a cultura cearense 

(2003) e Artes da Tradição – mestres do povo (2005), abrangem a cultura do estado 

do Ceará como um todo, trazendo alguns artigos mais específicos sobre o Cariri. A 

terceira, um tributo a Ralph Della Cava
6
(2011), volta-se para a região do Cariri, mais 

especificamente para a cidade de Juazeiro do Norte.  As obras são referencias para 

apresentar essa região como um celeiro cultural.  

Os estudos de Della Cava (1985) são considerados uma distinção nas 

pesquisas sobre a cultura local do Cariri, pois o autor passou a ver um Padre Cícero e 

uma Juazeiro do Norte de uma forma mais próxima da realidade vivida pelos 

moradores da cidade. Alinhado a esse pensamento, está o estudo de Vital (2011), que 

trata dos temas de barro da família Cândido. Os temas são “placas de barro fixadas à 
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parede, como quadros – em tamanhos e formas diversas – onde se figuram 

personagens (os carinhosos “negrinhos”) e objetos dimensionais” (VITAL, 2011, 

p.118 e 119).  

Para Vital (2011, p. 120), os temas da família Cândido são importantes 

para vivenciar e compreender a cultura de Juazeiro do Norte, que não se diferencia 

das outras cidades da região do Cariri, por contar o cotidiano de forma diversa, a 

“história de todos os dias”. Na visão da autora, os temas são capazes de informar 

sobre as pessoas, os espaços e as manifestações da cidade, dando conta da cultura 

local da região do Cariri por meio da interpretação de quem produz essas peças. “Os 

temas podem ser vistos, afinal, como instrumentos de conhecimento dos costumes de 

um povo, a partir de uma dada época e de um determinado lugar.” (VITAL, 2011, 

p.120)  

 Percebemos que os autores retratam as principais cidades que são 

destaque na região e vizinhas da cidade de Nova Olinda, que, a partir da criação da 

Fundação Casa Grande, passa a fazer parte desse contexto cultural. Desse modo, 

parece existir uma relação forte entre o projeto cultural da ONG e as representações 

sobre o local e o popular que estes intelectuais elaboraram para essa região, 

juntamente com outras instituições como a tradição religiosa do lugar.  

Foi esse cotidiano que pudemos vivenciar ao longo da pesquisa de campo, 

quando permanecemos na cidade de Nova Olinda por períodos de tempo mais longos
7
 

e passamos a vivenciar lugares e manifestações como a feira que acontece todos os 

sábados pela manhã na rua principal da cidade. No entanto, vimos também uma 

cultura local atravessada por uma dimensão mercantil e industrial. A primeira vez que 

fomos à feira foi em abril de 2002, quando chegamos em Nova Olinda por volta das 

5h da manhã. Nesse momento, algumas barracas ainda estavam sendo montadas, mas 

outras já estavam funcionando. Aos poucos, fomos observando a feira de uma forma 

diferente. Em outra manhã de sábado, vimos que, além da venda de alimentos e 
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objetos, as pessoas também ficavam pelo meio do espaço físico da feira conversando 

animadamente. Foi a partir daí que começamos a perceber detalhes que antes tinha 

nos fugido na observação. Como diz Vieira (2003, p. 118), mesmo que se foque a 

observação das feiras apenas na troca comercial de bens materiais, não se pode 

resumir essa observação para a dimensão puramente econômica. “A feira pode ser 

vista como espaço fértil à difusão de costumes e valores, diluídos na culinária, no som 

da rabeca, na voz impostada do repentista, na veiculação de peças artesanais ou na 

narrativa da aventura de um vaqueiro famoso, para citar apenas algumas dentre as 

muitas possibilidades desses caminhos”. (VIEIRA, 2003, p. 119) 

Decidimos, então, a não só mais passar pela feira, e sim começamos a 

frequentá-la. De início, andamos pelas barracas e passamos a observar quais produtos 

eram vendidos. Encontramos de tudo um pouco. Além de frutas, verduras e carnes, 

são vendidos diversos produtos: roupas, desde as mais comuns até as que estão sendo 

usadas pelos personagens de telenovelas; brinquedos de materiais diversos, como 

madeira, plástico, etc; utensílios para cozinha; e um produto que mais nos chamou a 

atenção, cópias de CDs e DVDs de musicais, filmes, séries e jogos para vídeo games.  

 Vieira (2003) acredita que a feira é um espaço de circulação entre o 

“antigo” e o “novo” e, mais que isso, é um local onde acontecem adaptações, 

recriações, incorporações e transformações, tão comuns no diálogo entre o popular e o 

massivo.  

3. As dimensões do massivo e do popular na Cultura local.  

As manifestações culturais populares no Brasil datam, como traz Oliveira 

(2007, p.35), do período colonial e de escravidão no começo da história do país. 

Segundo a autora, essas manifestações “ocupam a princípio espaços segregados (nas 

senzalas e nos bastidores das festas oficiais), mas pouco a pouco constroem seus 

espaços, exercendo, entretanto, constantes fluxos de relações com as festas oficiais 

promovidas pelo Estado e pela Igreja Católica” (OLIVEIRA, 2007, p.35). Oliveira 

(2007) ressalta que, já nesse período, o popular busca uma forma de se tornar visível 

dentro do contexto cultural do país, ocupando os espaços oficiais de manifestações 
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culturais da época. Nessa ocupação, o popular se diferencia das festas do Estado e da 

Igreja Católica ao mesmo tempo que interage com as esferas oficiais e de consumo, 

como alerta Oliveira (2007, p. 35). A autora conclui que, nesse início, ainda não havia 

um desejo, pelo menos não explícito, de apropriação no universo cultural legitimado e 

oficializado. Para Oliveira (2007, p. 48), esse desejo foi aparecendo “à medida que se 

consolidou o processo de industrialização da cultura e firmaram-se as regras do 

mercado dos bens simbólicos”. A autora complementa que os processos de 

industrialização da cultura e mercado dos bens simbólicos criam situações ambíguas, 

pois, apesar de aprisionarem as manifestações das cultuas populares em modelos já 

definidos e utilizados pela cultura de massa, permitem que o popular desenvolva 

atividades que superem esse aprisionamento e criam novas formas de expressão e 

crítica. (OLIVEIRA, 2007, p. 48) 

Na visão de Magnani (2003), a cultura popular é vista de diferentes 

formas por diferentes grupos.  

 
[...] para alguns a cultura popular é intrinsecamente conservadora, pois 

expressa uma visão de mundo que reflete as condições de dominação a que 

estão sujeitos seus produtores e consumidores, nos planos político, 

econômico, social e cultural: sob a influência principalmente dos mass-media, 

as manifestações culturais populares não fazem senão reproduzir valores e 

padrões sociais dominantes. Outros, ao contrário, afanam-se em descobrir, 

nessas mesmas manifestações, indícios embrionários ou explícitos de 

resistência à estrutura de poder vigente – uma palavra, um gesto, uma atitude 

– triunfalmente exibidos como sinais de contestação. (MAGNANI, 2003, p. 

32 e 33) 

 

Essas distintas ideias sobre o popular a que Magnani (2003) se refere se 

alinha ao pensamento de Cuche (2002) ao falar das culturas de diferentes grupos. O 

autor alerta que “uma cultura dominada não é necessariamente uma cultura alienada, 

totalmente dependente. É uma cultura que, em sua evolução, não pode desconsiderar a 

cultura dominante [...] mas que pode resistir em maior ou menor escala à imposição 

cultural dominante” (CUCHE, 2002, p.145). Assim, Cuche (2002, p. 149) acredita 
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que as culturas populares não são “nem inteiramente dependentes, nem inteiramente 

autônomas, nem pura imitação, nem pura criação”.  

A partir dessa reflexão, objetivamos apontar que a ONG Fundação Casa 

Grande compõe um projeto de formação cultural e educativo a partir de múltiplas 

influências que a cercam, seja a nível mais local numa perspectiva de cultura 

autêntica e tradicional, mas traz também dimensões globais, embora isso não 

signifique sempre sair dessa representação tradicional.  

4. Uma Nova Olinda globalizada 

Foi somente após vivenciarmos mais a observação do cotidiano e do 

consumo cultural em locais como a feira da cidade aos sábados pela manhã e nas ruas 

da cidade por onde circulamos que passamos a observar de forma mais reflexiva as 

produções da TV Casa Grande, laboratório audiovisual da ONG Fundação Casa 

Grande. Essas produções, segundo os jovens participantes da TV, têm como objetivo 

divulgar a cultura local da região do Cariri, uma vez que esta não tem espaço nos 

veículos de comunicação comerciais, segundo esses jovens. Além disso, tem como 

pilar a produção de conteúdo cultural e educativo, julgado pela equipe da TV como 

uma cultura de qualidade. Ao assistirmos novamente a alguns vídeos da TV Casa 

Grande, percebemos que, em alguns momentos, esses parâmetros de cultura local e de 

qualidade no que é produzido escapam nas produções do laboratório, principalmente 

os vídeos que levam a vinheta 100 Canal
8
 e são exibidos no teatro dentro da ONG. 

Para citar apenas um exemplo, analisamos a seguir um desses vídeos.  

No vídeo intitulado Mary Help, é mostrada uma agricultora de um bairro 

mais afastado de Nova Olinda que tem o sonho de ser cantora. Na produção 

audiovisual, ela conta que gravou um CD, mas que preferiu mudar o nome dela, que é 

Maria do Socorro, para um nome artístico em inglês, Mary Help. Durante o vídeo, 

percebemos que a ONG procurou enfocar uma Mary Help como agricultora, mulher 

do campo que também tem dons artísticos. Apesar do vídeo não conseguir esconder 

as características massivas, ligando a artista com a cultura de massa, principalmente 
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quando o vídeo apresenta elementos fortes da indústria cultural, uma vez que Mary 

Help canta uma composição muito próxima aos modelos da indústria fonográfica, 

notamos que o tema do audiovisual é a cultura local, a valorização do artista da 

região. 

Ei, tu sabe da novidade?  

Oh, minha amiga você não diga que não.  

Ainda ontem arrumei um namorado.  

Minha resposta eu lhe disse que não  

Porque o velho depois de 65,  

não faz mais nada,  

só dá pra passar a mão.  

 

É só passando a mão  

É só passando a mão.  

O amor de velho  

Só dá muito é confusão  

 

É só passando a mão,  

É só passando a mão,  

Depois de 65,  

O velho não presta não. (Mary Help cantando em trechos do vídeo). 

 

Acreditamos que o que chamávamos até o momento de ruptura na 

veiculação do que a ONG Fundação Casa Grande costuma apontar como cultura local 

do Cariri como também na qualidade de conteúdo nessas produções audiovisuais são 

influências diretas do processo de globalização dos últimos anos, que não se limita 

apenas à dimensão econômica, mas também está presente em outras questões, 

principalmente as culturais. 

Held e McGrew (2001, p. 07) relembram que os trabalhos sobre 

globalização iniciaram ainda no século XIX e início do século XX, mas o termo 

“globalização” passou a ser efetivamente usado pelos intelectuais somente nos anos 

60 e início dos anos 70 do século XX. Como processo recente, os autores afirmam 

que não existe uma definição única e universalmente aceita para a globalização. 

Santos (2002) também vê a globalização como um fenômeno multifacetado com 

dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas 

de modo complexo. Mesmo assim, o autor alerta que ainda é bastante comum os 
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debates sobre a globalização reduzirem-se às dimensões econômicas. Como Santos 

(2002), acreditamos que “as explicações monocausais e as interpretações monolíticas 

deste fenômeno parecem pouco adequadas” (SANTOS, 2002, p.26). Por isso, 

defendemos que é necessário observar com igual importância as dimensões sociais, 

políticas e culturais da globalização. 

Nesse sentido, Held e McGrew (2001, p.11) apontam algumas concepções 

do processo de globalização, que levam em consideração todas as dimensões acima 

citadas. Nessas concepções, os autores apontam diversas características do processo 

de globalização, que destacamos aqui três delas: a compressão espaço-temporal, com 

o desgaste das limitações da distância e do tempo por meio das comunicações 

instantâneas; a erosão de barreiras e fronteiras nacionais num processo de 

encolhimento do mundo; e a reordenação das relações de poder inter-regionais, com a 

consciência da situação global e intensificação da interligação inter-regional. 

As características elencadas por Held e McGrew (2001) mostram que a 

globalização não é um processo distante do cotidiano das pessoas. Giddens (1999, 

p.23) se alinha a esse pensamento quando afirma que a globalização “não é apenas 

mais uma coisa que „anda por aí‟, remota e afastada do indivíduo. É também um 

fenômeno „interior‟, que influencia aspectos íntimos e pessoais das nossas vidas”. 

Analisando a globalização pela dimensão da aproximação com o cotidiano das 

pessoas, ela pode ser definida como 

a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 

distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 

ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo 

dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa 

dimensão anversa às relações muito distanciadas que os modelam. A 

transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão 

lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço. (GIDDENS, 1991, 

p. 69 e 70) 

 

Como Giddens (1999, p. 24), defendemos que a globalização não pode ser 

vista como algo simples e sim como uma rede complexa de processos, que acontecem 

dentro de contradições ou abertamente de formas opostas. O autor recorda que, para 
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muitos, a globalização é vista apenas como troca de poder e de influência entre 

comunidades locais e a arena global, na qual o âmbito local perde algo do poder 

econômico que antes tinha. Mas ele alerta que “também há o efeito contrário. A 

globalização não se limita a empurrar para cima, também puxa para baixo, criando 

novas pressões para concessão de autonomias locais”. (GIDDENS, 1999, p. 24) 

Ainda sobre globalização e a relação dessa discussão com a Fundação 

Casa Grande, acreditamos que a ONG procura estabelecer uma relação com o global, 

desde que não se articule, necessariamente, com uma representação mercadológica de 

cultura. 

 5. O local nos projetos culturais da Fundação Casa Grande  

 Mesmo com as representações de uma cultura massiva nos produtos da 

Fundação Casa Grande e de dimensões de uma cultura Global, constatamos que é 

forte a influência de uma cultura local autêntica nos produtos que a ONG elabora para 

a cidade e para seus membros. Durante os quase dois anos de idas à cidade de Nova 

Olinda para a pesquisa de campo, pudemos acompanhar três projetos culturais que a 

ONG Fundação Casa Grande desenvolveu de forma temporária entre os anos de 2012 

e 2013. Esses três projetos, SerTão Sonoro, RádioEstória e A Cidade Tecendo Cultura 

e Arte, possuem em comum o objetivo de resgatar, preservar e divulgar a cultura da 

região do Cariri. Com esse objetivo, esses projetos pretendem voltar o olhar de 

crianças e jovens para o local presente no cotidiano da cidade de Nova Olinda, como 

também da região do Cariri como um todo.  

A jovem coordenadora de projetos da ONG Fundação Casa Grande, 

Fabiana Barbosa (25 anos), ao falar sobre esses três projetos, ressalta que a 

importância deles é de trazer ao conhecimento de crianças e jovens práticas e 

costumes característicos da cidade de Nova Olinda e da região do Cariri que se 

encontram esquecidos ou, muitas vezes, não são mais conhecidos pelos próprios 

moradores desses lugares. Para ela, esse esquecimento se dá pelo grande acesso que 

esses moradores têm atualmente em relação à cultura de outros lugares, deixando de 

lado a cultura local. 
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Para procurar compreender como a ONG Fundação Casa Grande vê e 

retrata a cultura local da região do Cariri, objetivo do artigo, é importante apresentar 

mais detalhadamente cada um desses três projetos. 

5.1 SerTão Sonoro 

Contemplado pelo Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2012, 

patrocinado pela Chesf  e aprovado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura, o 

projeto SerTão Sonoro pretendia, e cumpriu, gravar 30 programas radiofônicos sobre 

o patrimônio cultural imaterial da microrregião do Cariri. 

Para isso, as crianças e os jovens participaram de diversas oficinas, todas 

ministradas por consultores, como Elizah Rodrigues e Paulo Brandão
9
. Essas oficinas 

tinham como objetivo capacitar as crianças e os jovens da ONG Fundação Casa 

Grande a realizarem todas as etapas do projeto, desde a pesquisa do patrimônio 

imaterial cultural do Cariri até a organização desse acervo e finalização dos 

programas de rádio. Foram oito oficinas que iam sendo realizadas de acordo com cada 

etapa do projeto e que iam sendo registradas no blog criado e alimentado pelas 

crianças e jovens da Casa Grande
10

. Além do blog, o projeto também contou com a 

elaboração de um vídeo documentário.  

O produto final do projeto foi um CD contendo 30 entrevistas com 

pessoas conhecidas na cidade de Nova Olinda e cidades vizinhas, retratando mitos e 

lendas característicos e representativos da identidade dos índios Kariri, como o 

Castelo Encantado, a Mãe D‟Água e as tradições orais, musicais e artísticas dos 

grupos da cultura popular da região como os Reisados, as Bandas Cabaçais, os Côcos, 

os artesãos e as práticas religiosas, rezas, cânticos e ladainhas. 

Alguns entrevistados já conhecíamos pessoalmente, como seu Espedito 

Seleiro, mestre da cultura que trabalha fazendo calçados, bolsas e outros acessórios de 

couro em Nova Olinda; seu Zé de Eloia, que entoa cânticos religiosos também em 

                                            
9
 Elizah Rodrigues e Paulo Brandão são dois músicos que fazem parte do grupo chamado Amigos da 

Casa Grande. Esse grupo é composto por pessoas espalhadas por todo o Brasil que tiveram, de alguma 

forma, contato com a ONG Fundação Casa Grande e resolveram continuar esse contato por meio da 

elaboração de projetos envolvendo as crianças e os jovens da ONG.  
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Nova Olinda; e Aureliano Souza, jovem que já participou da Casa Grande e é 

contador de causos do Cariri. Outros conhecíamos dos vídeos da TV Casa Grande, 

como o vaqueiro Dantas Aboiador, de Santana do Cariri, e o fabricante de brinquedos 

artesanais seu Françuli, de Potengi. Os demais entrevistados que não conhecíamos são 

agricultores, comunicadores de rádio, rezadeiros e grupos de dança popular, como o 

Toré, o Coco e o Maneiro Pau. 

A divulgação dos 30 programas está sendo feita pela Casa Grande FM e, 

por meio de uma parceria com o Programa Mais Educação do Ministério da 

Educação, os CDs estão sendo distribuídos em escolas públicas municipais e 

estaduais em todo o Brasil. Os programas também podem ser acessados no blog do 

projeto pelo site: http://sertaosonoro.wordpress.com/programas-radiofonicos/  

5.2 RádioEstória 

O projeto RádioEstória é uma produção de rádio feita de crianças para 

crianças que reconta as lendas, os mitos e estórias do sertão do Cariri. Para chegar ao 

produto final, durante os primeiros seis meses de 2013, as crianças e os jovens da 

Fundação Casa Grande participaram de oficinas de conteúdo, quando aprenderam a 

fazer roteiro e gibi; e de produção, quando eles mesmos produziram os programas de 

rádio e os gibis com as histórias. As cinco histórias contadas em áudio e em 

quadrinhos, no CD e no Gibi do produto final do projeto, foram escolhidas pelas 

crianças participantes. A Pedra da Batateira; Maara, a princesa encantada; Mãe 

D‟agua, onde nasce o rio das histórias; Zefinha conta sobre Nova Olinda, Antônio 

Maranhão e a Casa Grande; e A botija de ouro foram as histórias escolhidas. A 

maioria dessas histórias são lendas e mitos que contam a origem do povo Kariri. 

Somente a última é uma fábula bastante conhecida em outros locais do Brasil. 

Como o SerTão Sonoro, o RádioEstória também registrou todos os passos 

da realização do projeto em um blog (http://radioestoria.wordpress.com/) e produziu 

um vídeo documentário. O gerente da TV Casa Grande, Hélio Filho, responsável pela 

realização do vídeo, deu um depoimento para a produção audiovisual falando sobre a 

expectativa em relação ao projeto. 

http://sertaosonoro.wordpress.com/programas-radiofonicos/
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Com a gravação desse material de áudio e a produção das revistas em 

quadrinhos, que estão sendo feitas aqui no radioestória, a gente espera que 

provoque nas pessoas que vão ouvir e ver esse material um desejo de 

conhecer e se aprofundar ainda mais nas lendas brasileiras, nas histórias 

populares que há em todo o Brasil, e a gente valorar esse acervo que existe 

nesse nosso país. Espero que esse material provoque emoção nas pessoas, um 

desejo de vir conhecer o Cariri. 

5.3 A Cidade Tecendo Cultura e Arte 

Com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes entre nove e 16 

anos de idade moradores de Nova Olinda uma educação patrimonial, o projeto A 

Cidade Tecendo Cultura e Arte mapeou, durante um mês, cinco pontos de referência 

de cultura, educação e arte na cidade, que foram visitados pelas crianças. Essas 

visitas, segundo a jovem Fabiana Barbosa, proporcionaram que as crianças 

conhecessem a cidade onde elas moram, como também os bens culturais, artísticos e 

educativos existentes em Nova Olinda. Com a construção de uma espécie de 

inventário do patrimônio material e imaterial da cidade, os participantes do projeto 

reconheceram-se cidadãos integrantes de Nova Olinda. 

Os cinco pontos de referência da cultura de Nova Olinda escolhidos pelas 

crianças e adolescentes do projeto foram visitados por eles que, em seguida, 

expressavam no papel as impressões que tiveram com as visitas por meio de 

desenhos, pinturas e poesias. Foram visitados dois locais, o Memorial do Homem 

Kariri na ONG Fundação Casa Grande e o sítio mitológico Mãe D‟água, e três 

personagens culturais da cidade, seu Espedito Seleiro com o artesanato em couro, 

dona Dinha e o tear de redes e, por fim, Irenice e o fazer das bonecas de pano. Além 

do livro, que foi todo feito a mão pelas crianças, o projeto produziu um blog 

(http://actculturaeartepjac2013.wordpress.com/), onde foram registradas todas as 

visitas como também o livro final. Uma segunda etapa do projeto está sendo 

programada para setembro de 2014. 

 6.  Considerações finais  

Na breve análise do vídeo da TV Casa Grande, pudemos perceber que, em 

alguns momentos, elementos da cultura de massa podem ser vistos em diálogo com o 

popular nas produções da ONG. O vídeo brevemente analisado foi escolhido por já ter 

http://actculturaeartepjac2013.wordpress.com/
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sido, juntamente com outras produções audiovisuais, objeto de análise mais 

aprofundada em trabalhos que produzi ao longo do mestrado, tanto nas disciplinas que 

cumpri créditos quanto nos congressos onde apresentei artigos
11

. Nessas análises, 

percebemos que Mary Help (com seu nome em inglês e suas composições bem 

próximas aos produtos da indústria fonográfica) se insere nos objetivos da TV Casa 

Grande de divulgação e preservação da cultura local da região do Cariri, ampliando 

uma cultura local fundamentada em manifestações de grupos culturais tradicionais 

para uma cultura local fundamentada em costumes cotidianos dos moradores dessa 

região. Além disso, apesar dos jovens produtores focarem os vídeos da TV Casa 

Grande na valorização do artista da região, ao assistir às produções audiovisuais do 

laboratório, percebemos o diálogo constante dos costumes locais retratados nos vídeos 

com a indústria cultural e os produtos da comunicação de massa. Entretanto, isso 

ocorre com um cuidado de não receber, desta indústria cultural, uma influência 

demasiada a comprometer a proposta cultural da ONG. 

Já os três projetos apresentados procuram, como já dito anteriormente, 

“resgatar”, “preservar” e “divulgar” a cultura da região do Cariri e da cidade de Nova 

Olinda. Para isso, são retratados locais e pessoas de referência cultural como também 

manifestações culturais. Mas o que é essa cultura para a ONG Fundação Casa 

Grande? Com um olhar atento, é possível perceber que todos esses locais, pessoas e 

manifestações são ligados a práticas mais tradicionais também presentes no 

imaginário da cidade, mas não trazem necessariamente uma ligação ao cotidiano e à 

cultura das pessoas que moram na cidade com suas expressões massivas e 

mercadológicas. Isso mostra que a Fundação Casa Grande acredita numa cultura local 

autêntica, que preserva as tradições culturais antigas da região. São com essas 

características que a Fundação Casa Grande retrata a cultura local nas produções não 

                                            
11

 Destaco aqui os artigos “Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor: uma análise da proposta de 

formação de plateia da Fundação Casa Grande em Nova Olinda/CE”, apresentado no V Colóquio 

Brasil- Chile de Ciências da Comunicação em setembro de 2012 em Fortaleza; e “Comunicação e 

Cultura: o diálogo entre o local e o global nas produções audiovisuais da TV Casa Grande”, 

apresentado no VIII Congresso Internacional ULEPICC em julho de 2013 em Buenos Aires, 

Argentina. 
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só desses três projetos, mas também nas produções dos laboratórios e programas da 

ONG. 

Até agora, acreditamos que a Fundação Casa Grande está envolvida numa 

atmosfera cultural que a provoca a construir uma proposta cultural e educativa para a 

cidade de Nova Olinda, mas sendo desafiada a estabelecer relações com o cotidiano 

dos moradores. O problema parece ser as provocações que a ONG recebe para 

estabelecer essa interação Fundação Casa Grande – moradores da cidade de Nova 

Olinda. Há mais interpelações no sentido de cuidar do patrimônio cultural de um 

lugar tradicional. 
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