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Seminário Potência das Periferias
UNIperiferias, novembro 2019
Foto: Francisco Cesar

As periferias têm potência. Com essa afirmação concluímos
mais um ciclo da parceria entre o Itaú Social e a UNIperiferias.
O encontro de longa data entre as duas instituições reafirma o
compromisso de ambas com a defesa da educação e produção de
saberes.
A UNIperiferias é uma organização focada na formação de
especialistas em periferias, dedicada a construir e disseminar
conceitos, metodologias e tecnologias sociais que ampliem as
possibilidades dos sujeitos oriundos das periferias e o seu lugar
político no mundo. Buscamos entender esses territórios em suas

Sobre a parceria do Itaú Social e a

complexidades, compreendendo suas estratégias, formas de ser,

UNIperiferias

estar e se relacionar para, assim, responder aos desafios que lhes são
colocados. Com isso, sistematizamos e difundimos epistemologias
periféricas, isso é, não hegemônicas, capazes de indicar novos e
potentes caminhos de transformação da sociedade.
O Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha tecnologias

Itaú Social e UNIperiferias

sociais que contribuam para a melhoria da educação pública. O
Itaú Social é um dos parceiros que acreditam e, por isso, apoiam as
atividades desenvolvidas pela UNIperiferias.
Um dos resultados da parceria entre a UNIperiferias e o Itaú
Social é o “Edital Potência das Periferias”. Lançado em 2019 com o
objetivo de valorizar o potencial educativo de vivências, histórias
e memórias de territórios periféricos que, para além de espaços
físicos, são espaços simbólicos de sustentação das identidades.
Com essa abordagem queremos avançar na apreensão desses
territórios e seus sujeitos para aprender com os potentes
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mecanismos de enfrentamento dos desafios de nossa sociedade,

livro buscamos entender as complexidades e particularidades nas

contidos nesses modos de vida periféricos.

múltiplas formas de sociabilidade, dignas de serem pesquisadas,
exploradas e compartilhadas.

Foram desenvolvidas quatro pesquisas que desvelaram e
sistematizaram estratégias, metodologias e/ou políticas que
realçam a capacidade inventiva, intelectual e produtiva de sujeitos
e territórios periféricos, ajudando-nos a reconhecer o quanto a
educação constituída por processos formais e informais podem se
inspirar e aprender com essas vivências. Cada pesquisa contou com
um pesquisador proponente e quatro pesquisadores iniciantes que,
ao longo de seis meses em um percurso investigativo e de formação,
desenvolveram metodologias e se aprofundaram em seus temas de
pesquisa, abordando e apreendendo o que é periférico a partir de
suas potências. A seleção deu prioridade às candidaturas de pessoas
de origem popular, negras e mulheres, membros da comunidade
LGBTQ+, quilombolas, e indígenas. Os pesquisadores proponentes
não estão distantes do objeto ao qual pesquisam, e sim refletem
e aprofundam em compreensões relacionadas a suas vivências e
seus territórios. São eles: a Casa de Candomblé Ilê Ase Ogun Ida
Wure em Uberlândia, Minas Gerais; a comunidade do Coque em
Recife, Pernambuco; em Belém, Pará; e no bairro do Curuzu em
Salvador, Bahia.
As definições usuais dos espaços periféricos frequentemente
os associam a ausências, privações e carências. Essas definições
falham, como bem sabemos, em expandir o olhar sobre o conjunto
de argumentos sobre as formas de se viver, relacionar, resistir,
criar e propor que fazem das periferias, favelas, quebradas e de
seus moradores, territórios e sujeitos tão complexos e ricos. Neste
12
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Seminário Potência das Periferias
UNIperiferias, novembro 2019
montagem em foto de Francisco Cesar

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.
(Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, 1968)
Quando outros sujeitos tomam para si a produção de
conhecimento, outras práticas e temas de pesquisa surgem
(ARROYO, 2018). Essa afirmação, da qual compartilhamos sua
compreensão, considera como pressuposto que, a produção de
conhecimento, de padrões de saber e pensar é inerente ao convívio
do sujeito em seu território. Com isso, compreendemos que, a
partir do momento em que a UNIperiferias propõe desenvolver a

Confluências, desafios e saberes

formação de sujeitos oriundos de territórios periféricos, voltada

compartilhados:

para a produção de conhecimentos e de ações que visibilizam e

a pesquisa e a formação se encontram nesta

de pesquisa e de formação são mobilizados.

partilha

fortaleçam as potências das periferias — novos sujeitos, processos

Inserido nesse contexto, o edital Potência das Periferias se
construiu a partir do desafio da criação de formas de diálogos entre

Cleber Ribeiro de Souza
Luciana Ribeiro de Oliveira

a UNIperiferias e pessoas pesquisadoras de diferentes territórios
periféricos. Este edital teve como objetivo selecionar projetos de
pesquisa de diferentes regiões do país. Tal relação buscou fortalecer
a rede de intercâmbio e partilha de conhecimentos entre pessoas
e organizações que articulam, nacional e internacionalmente,
a produção e difusão de estudos sobre periferias. Dessa forma,
acreditamos que o edital traz uma oportunidade de (re)invenção
de estratégias que deem conta da formação dessa rede, a partir da
necessidade de diálogo entre os eixos/dimensões que formam a
UNIperiferias: pesquisa, formação e comunicação.
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O conceito de “lei das confluências”, elaborado pelo intelectual e
líder quilombola Nego Bispo (Antonio Bispo dos Santos), em seu livro

AS CONFLUÊNCIAS ENTRE A PESQUISA E FORMAÇÃO AO
LONGO DESENVOLVIMENTO DO EDITAL

“Colonização, Quilombos: modos e significações” (2015), a partir de
uma visão quilombola1 para a formação de um novo pensamento

Como ponto de partida, faremos um relato de potentes encontros

social, nos ajuda a compreender os saberes compartilhados em

de monitoramento das pesquisas entre as pessoas envolvidas

nossa caminhada com as pessoas pesquisadoras envolvidas neste

diretamente no edital (grupo de pesquisadoras selecionadas e a

edital. À luz desse conceito, o autor analisa os textos regulatórios

equipe da UNIperiferias).

presentes na Constituição Federal de 1988, a fim de denunciar
a continuidade do projeto de colonização dos povos negros e
indígenas pela sociedade democrática vigente. Por confluências,
Nego Bispo identifica como sendo a lei que rege a relação de
convivência entres os elementos da natureza; nos ensina que nem
tudo que se ajunta, se mistura, ou seja, nada é igual. Confluência rege
também os processos de mobilização provenientes do pensamento
“plurista” dos povos politeístas.
Esse conceito traz luz à potência dos encontros de
monitoramento das pesquisas entre as pessoas pesquisadoras que,
assumindo caráter formativo, tornaram-se fundamentais para
o diálogo entre conhecimentos plurais dos sujeitos e territórios
periféricos.
O Edital Potência das Periferias, nos ajudará a realizar reflexões
sobre as potentes confluências entre pesquisa e formação
desenvolvida pela UNIperiferias. O que nos auxiliará na construção
de aprendizagens capazes de amadurecer as ações em rede
proposta por nossa instituição.

A distância física entre as pessoas pesquisadoras2 participantes
do edital e a coordenação do eixo de pesquisa da instituição trouxe
um novo cenário de desafios e possibilidades para o monitoramento
das pesquisas e para o desenvolvimento de percursos formativos
dos sujeitos.
Como marco orientador dos momentos de acompanhamento
das pesquisas, optamos, enquanto instituição proponente, por
realizar reuniões mensais, via internet.
Em abril demos início aos encontros mensais. Nos primeiros
encontros, definimos, com as pesquisadoras, que as reuniões
ocorreriam em dia útil da primeira semana de cada mês, acordado
na reunião anterior. As primeiras 2 reuniões (abril e maio) tiveram
como foco conhecer as pessoas, suas trajetórias, seus projetos de
investigação e definir o cronograma de execução de cada pesquisa.
A pesquisadora proponente Cleiton Barros3 e as pesquisadoras
iniciantes4 Alice Canuto, Lirio Canuto, João Oliveira, Layane Santos
desenvolveram sua pesquisa a partir do seguinte questionamento:
como o conhecimento e as narrativas produzidas na/pela/para/
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sobre as comunidades periféricas podem engendrar processos

aponta para diversas percepções sobre a ação do terreiro, por meio

de resistência política que permitam fortalecer o sentido do

do diálogo com diferentes atores sociais; a pesquisa chama atenção

pertencimento dos moradores da comunidade do Coque (Recife-PE)

especial para como a comunidade religiosa de matriz africana

em relação ao território da cidade? A pesquisa parte do pressuposto

age no combate ao racismo religioso em Curuzu e na cidade de

de que tão, ou ainda mais graves quanto as representações negativas

Salvador.

e estereotipadas das comunidades periféricas, é a ausência quase
total do reconhecimento de espaços que possibilitem, a moradores

A pesquisadora proponente Gleidson Gomes6 e as quatro

de favelas, falar sobre si mesmos e sobre o seu território. A aposta

pesquisadoras iniciantes Isabella Santorinne, Joaquim Lima, Sophia

da pesquisa consiste justamente na construção de um espaço para

Velasco, Rafael Carmo – que narraram suas próprias histórias de

sistematizar e produzir conhecimentos a partir da perspectiva

vida, de forma autobiográfica – desenvolveram a pesquisa com

da própria comunidade, enfatizando suas potências políticas,

o foco nas trajetórias de vida de pessoas transgênero e em sua

epistemológicas e existenciais para pensar e viver a cidade. Trata-

relação com as periferias da cidade de Belém-PA. O objetivo foi

se do desejo de pessoas da comunidade de se debruçar sobre o

refletir sobre as formas como as pessoas trans praticam (habitam,

conteúdo daquilo que se consolidou como saberes legitimados

caminham, reinventam) as periferias-cidade de Belém. Para além da

acerca da periferia e da nossa maneira de viver. Para dar conta

reflexão, pretende-se, com base na criatividade artística (desenho,

dessa aposta, Cleiton e as pesquisadoras iniciantes se propuseram

pintura, poesia) dessas pessoas, criar propostas de a cidade acolher

realizar uma revisão da literatura acadêmica e das produções

suas diversas periferias, em uma “pedagogia da convivência”.

audiovisuais sobre a comunidade do Coque, tendo em vista a
criação de um arquivo que funcione como catalizador de discursos
e práticas mobilizadoras das potências políticas, epistemológicas,
estéticas e existenciais dos espaços periféricos.

Por fim, a pesquisadora proponente Cintia Camargo7 e as
quatro pesquisadoras iniciantes Ana Paula, Bruno Oliveira,
Isma Almeida e Maria Gabriela desenvolveram pesquisa que
visa investigar como as Casas de Candomblé e sua tradição

A pesquisadora proponente Ana Emília Gualberto5 e as

com a formação de mulheres pode ser entendida como espaço

pesquisadoras iniciantes Elisia Maria, Ivana Soares, Patrícia

alternativo de múltiplos letramentos. Busca-se, com isso, refletir

Gonçalves, Dofono Hunxi propuseram como pesquisa analisar os

especificamente sobre a atuação do grupo de jovens de terreiro

efeitos das ações sociais realizadas pelo terreiro Hunkpame Savalu

Abi Orun, da casa de Candomblé de tradição Ketu, Ilê Ase Ogun

Vodun Zo Kwe, que atua, há mais de trinta anos, no bairro do Curuzu

Ida Wura, do município de Uberlândia-MG, além de pensar sobre

–bairro da Liberdade (Salvador-BA), como agente promotor de

como o grupo se conforma enquanto espaço negro de letramento,

inclusão e assistência social, além de sua ação religiosa. A pesquisa

capaz de possibilitar a emancipação criativa e a formação negro
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feminista de meninas e mulheres negras a partir das narrativas

A participação nas reuniões de todas as pessoas envolvidas

tradicionais para o feminino, bem como seus desdobramentos nas

diretamente nas pesquisas foi de grande importância para a

práticas cotidianas com a linguagem.

construção da identidade do edital, das relações de solidariedade
entre as pesquisas. As pesquisadoras proponentes foram centrais

As quatro reuniões seguintes, realizadas de junho a setembro

na troca de conhecimento.

de 2019, priorizaram a apresentação e análise das ações realizadas
em cada pesquisa; planejamento dos próximos passos; análise

Concluído o período de realização das pesquisas, nos dias 13

dos percursos formativos das pessoas pesquisadoras iniciantes

e 14 de novembro de 2019, realizamos o seminário “Potência das

no contexto de cada pesquisa. Nos dois últimos meses de

Periferias”, na sede da UNIperiferias, na Maré, Rio de Janeiro, para

reunião (outubro e novembro), priorizamos temas de análise

a apresentação dos resultados. O objetivo central do seminário foi

que norteariam as entregas dos relatórios finais, a escrita dos

construir um momento de reflexão sobre os achados das pesquisas

textos para publicação do livro e o planejamento do seminário de

junto a pessoas de referência em cada tema investigado.

apresentação dos resultados das pesquisas.
Pessoas de referência nos temas das pesquisas foram
Um dos grandes desafios foi garantir a presença nas reuniões

convidadas: Alecsandro José Prudêncio Ratts8, Professor da

de todas as pessoas envolvidas. Vale atenção especial para as

Universidade Federal de Goiás nos cursos de graduação e pós-

ausências das pesquisadoras iniciantes – muitas são graduandas,

graduação em Geografia e de pós-graduação em Antropologia,

trabalhadoras formais e informais, desempregadas, mães e pais.

para que dialogasse com a pesquisa desenvolvida na comunidade
do Coque; Heloisa Melino de Moraes9, ativista e pesquisadora em

A oscilação da estabilidade da conexão por internet foi um

teoria do Direito, movimentos sociais, gêneros e sexualidade, para

outro desafio para garantir a participação das pessoas ao longo

que dialogasse com a pesquisa sobre pessoas trans desenvolvida

das reuniões. Em inúmeros momentos a videoconferência foi

em Belém; Carlos Alberto Ivanir dos Santos, Babalawo e doutor em

interrompida devido a oscilação no sinal da internet. O grupo de

história Doutor em História Comparada pela Universidade Federal

pessoas que permanecia online dava prosseguimento a reunião.

do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ), convidado para dialogar com as

Caso a conexão de internet retornasse a tempo, a pessoa que se

duas pesquisas que têm o terreiro de Candomblé como ponto de

ausentara retomava. Caso não retornasse até o final da reunião,

partida. Devido a um imprevisto em sua agenda de trabalho, Carlos

uma das participantes ficava responsável por repassar o que foi

não pôde estar presente no seminário.

conversado.
O percurso realizado pelo Edital Potência das Periferias construiu
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um espaço de troca de conhecimento e de formação entre as

dedicada a construir e disseminar conceitos e metodologias no

pessoas pesquisadoras que, a partir das demandas e potenciais

campo do “paradigma da potência” dos sujeitos das periferias.

investigativos das periferias, geraram experiências de invenção de
estratégias, criação e partilha de conhecimentos entre pessoas e
organizações parceira da UNIperiferias.

Neste sentido, e potencializando ainda mais os aprendizados
de Paulo Freire e de tantos outros/as intelectuais e pesquisadores
das ciências sociais e da educação que pensam em uma educação
não-hegemônica, plural, militante e engajada – o eixo de formação

NOVAS CONFLUÊNCIAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO EDITAL

e o eixo de pesquisa investiram nas confluências epistêmicas
e de construções de outras narrativas advindas dos territórios

Não é por acaso que iniciamos este breve relato para pensar uma
forma outra de compartilhamento e produção de novos saberes no
âmbito de uma organização que se desafia cotidianamente a (re)
pensar, transgredir e formular outras maneiras de contribuir para
a formação de novos sujeitos. Foi por objetivar a disseminação de
conceitos e metodologias no campo do paradigma da potência que
escolhemos uma das frases mais significativas de Paulo Freire
capaz de pensar a principal característica da formação: “Ninguém

periféricos, para formar, a partir do Edital Potência das Periferias,
uma rede de pessoas pesquisadoras que contribuem para a
construção de conhecimentos outros e para a visibilização de
epistemologias que foram rasuradas e permanecem invisibilizadas
nos meios acadêmicos tradicionais, acostumados a propagar
conhecimentos e fomentos de pesquisa a partir de narrativas
e pensamentos hegemônicos que praticam o discurso da
universalidade.

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo”. A escolha deu-se não somente

Apesar de a primeira vista parecer difícil conciliar pessoas

pelo fato de Freire ser um dos maiores intelectuais brasileiros

localizadas em diferentes regiões do país, tendo como desafio

que pensou em uma educação como prática da liberdade, mas,

a formação de pessoas pesquisadoras iniciantes, o processo de

também por estarmos vivendo em um momento político de nossa

conhecer as pesquisas, temas, conceitos, epistemologias e outros

sociedade que trabalha incessantemente pela desmoralização de

saberes que dialogam com realidades diversas, nos movimentou

suas ideias e para o sucateamento da construção de uma educação

a criar e pensar em uma grade de formação que contemplasse os

pública de qualidade. A escolha deste pensamento Freiriano sobre

temas pesquisados em cursos livres e de extensão e em seminários,

midiatização, comunhão e compartilhamento de ideias foi uma

objetivando, deste modo, a disseminação da construção de novas

escolha política, militante e engajada, que faz parte de um dos

epistemologias pensadas a partir de outros lugares periféricos.

pilares da UNIperiferias, no âmbito do Eixo de Formação que se
movimenta a pensar na formação de especialistas em periferias,

24

Diante desses desafios, o eixo de formação, com base nos
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relatórios e textos das pesquisas produzidas para este edital,

trecho a seguir:

elabora algumas questões embutidas no fazer político e
militante de ser e estar da UNIperiferias para pensar os cursos

O sujeito que se envolve com a produção do

livres, minicursos e seminários, tais como: de que maneira as

conhecimento, só o fará se for alçado como sujeito

experiências vividas pelos moradores da Comunidade do Coque

epistêmico, mensageiro de um modo preciso de

(Recife, Pernambuco) nos processos de resistência política

investigar, armado com conceitos, que o direciona na

dialogam com as vivências da militarização, segurança e violência

ação sobre a empiria e na explicação, como segurança

constantes de abusos de autoridades legais nas periferias do Rio

de objetividade do conhecimento produzido, como

de Janeiro? Quais os processos de formação que tiveram origem

aquele que produz verdades e sentidos para a sociedade.

nessas experiências?

(OLIVEIRA, 2017,p,2)

Muito tem se falado e discutido sobre intolerância religiosa,

Na direção contrária ao polêmico assunto da legitimação de

racismo religioso e ataques a terreiros de candomblé, localizados

produção científica, a pesquisa elaborada a partir de narrativas das

em regiões mais afastadas dos centros urbanos, nos mais diversos

pessoas pesquisadoras, nas quais narram suas histórias de vida,

estados do país; entretanto, pouco tem-se discutido e falado sobre

de forma autobiográfica e reflexiva sobre as formas com as quais

as iniciativas epistemológicas e educacionais que se originam a

as pessoas trans praticam (habitam, caminham, reinventam) as

partir dessas violências. Neste sentido, pensar juntamente com

periferias-cidade de Belém-PA, nos desafia a disseminar, por meio

a pesquisa deste edital, qual aponta para percepções e ação dos

das ações do eixo de formação, diferentes formas epistemológicas

terreiros, e observa como reage a comunidade de um terreiro de

de se produzir pesquisas a partir de outros referenciais teóricos.

candomblé em Salvador, Bahia, no combate ao racismo religioso, é
estratégico quando pensamos na efetivação da lei 10639/0310 e nas
ações e práticas antirracistas que precisam ser dialogadas em sala
de aula por professores e professoras da educação básica, ensino
superior e por educadoras e educadores sociais.

Ao final, e trazendo novamente a produção de conhecimento
construída em espaços sagrados, principalmente em casas de
terreiro de religião de matriz africana, como uma das ações do
eixo de formação, a pesquisa elaborada na casa de Candomblé de
tradição Ketu, Ilê Ase Ogun Ida Wura, do município de Uberlândia,

Por quantas vezes, quando estamos na universidade traçando

Minas Gerais, contribui de maneira estratégica para se pensar

os caminhos tradicionais de nossa formação acadêmica, não nos

conceitos, narrativas epistemológicas elaboradas no movimento

deparamos com comentários de professores e professoras da

feminista negro e seus desdobramentos nas práticas pedagógicas

graduação e pós-graduação, tal como desvelado por Oliveira no

no âmbito da educação formal.
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Cleber Ribeiro de Souza

PARA CONCLUIR E REINICIAR
Compreendemos, assim, que com experiências compartilhadas
entre

dois

eixos

estratégicos,

a

UNIperiferias

reafirma,

diariamente, seu princípio de organização de produção de
conhecimento e

formação de novos sujeitos. Promotora de

formação regular e sistemática de pessoas das periferias em novas

Geógrafo e professor de Geografia da educação básica. É
especialista em Gestão e Gerenciamento de Projetos e coordenador
do eixo de pesquisa da Universidade Internacional das Periferias/
UNIperiferias e Instituto Maria e João Aleixo. Mestrando no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
do Rio de janeiro. Tem experiência em coordenação de projetos e
pesquisas em educação escolar, atuando principalmente no gestão
democrática da escola pública.

e novos especialistas capazes de reinventar e intervir, a partir
dos saberes dos territórios periféricos. Com isso, reafirmarmos, a
partir das ações e pesquisas elaboradas nesta instituição, um lugar
de transgressão potente, engajado, militante numa sociedade civil
que a cada dia se reinventa na confluência de conhecimentos e no
compartilhamento de saberes.
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Periferia e resistência:
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A reflexão proposta neste artigo surgiu a partir da realização de
uma investigação que se esforçou para fazer frente aos discursos
e práticas que associam a comunidade do Coque – Recife,
Pernambuco, à carência, ao medo e a violência, questionando
como o conhecimento e as narrativas produzidas nas/pelas/para/
sobre as comunidades periféricas podem engendrar processos
de resistência política capazes de fortalecer o sentido de
pertencimento dos sujeitos periféricos em relação ao território da
cidade. Partimos do pressuposto de que tão ou mais grave quanto
as representações negativas e estereotipadas das comunidades
periféricas é a quase total ausência de espaços em que os moradores
das favelas tenham a possibilidade de falar sobre si mesmos e sobre
seus territórios (geográficos e afetivos). O artigo busca cartografar
referências teórico-metodológicas que nos permitam superar essa
lacuna: a ideia de “território periférico” como lócus reconhecido
de pertencimento e a constituição da “subjetividade periférica”
como força política de transformação social. Na perspectiva que
buscamos defender, territórios e sujeitos periféricos, inseparáveis,
constituem e articulam uma “potência” capaz de fazer frente aos
modos redutores de pensar a resistência política nos nossos dias,
pois manifestam uma autêntica “comunidade”, uma multiplicidade
de maneiras de viver, de produzir vida onde se enxerga apenas
falta e carência. Assim, nosso trabalho abre uma posição ética, uma
maneira de viver e afirmar a periferia como lugar de uma autêntica
construção de conhecimentos e de maneiras de viver, diante de
mecanismos de poder que operam negando e desqualificando as
formas de vida dos sujeitos periféricos.

PALAVRAS-CHAVE
periferia, potência, território, subjetividade, comunidade

34

35

Periferia e resistência

ALGUMAS PALAVRAS INICIAIS: PRODUÇÃO DAS CIDADES E
DOS MEDOS

Esses povos, apresentados nessa dramática narrativa como
meros figurantes, estão expostos a mecanismos que se esforçam
para fazê-los desaparecer (DIDI-HUBERMAN, 2014). Os moradores

A reflexão proposta neste artigo surgiu a partir da realização de

das comunidades periféricas se encontram enredados em uma

uma investigação que se esforçou para fazer frente aos discursos

complexa trama de discursos e práticas que insistem em associar

e práticas que associam a comunidade do Coque – Recife,

sua vida à carência, ao medo e a violência, alimentando uma

Pernambuco1 à carência, ao medo e à violência2. De uma maneira

sensação difusa de insegurança e uma demanda infinita por

mais ampla, no âmbito de uma sociologia urbana, podemos perceber

segurança, ou seja, por uma vigilância das populações consideradas

que as origens genealógicas desse fenômeno de negativização

perigosas: “A insegurança moderna não seria falta de proteção,

apontam para a degradação da relação salarial e o esgarçamento do

mas antes seu inverso, sua sombra projetada num universo social

vínculo social que marcaram o próprio processo de formação das

que se organizou em torno de uma busca sem fim de proteções, ou

cidades brasileiras (FREITAS, 2005). Seu sintoma paradigmático é

de uma busca tresloucada de segurança” (CASTEL, 2005, p. 8).

a proliferação de dinâmicas perversas de segregação espacial, que
encharcam as políticas urbanas com uma obsessão pela segurança,

Nessa perspectiva, os jornais pernambucanos, mais de uma vez,

mobilizando diversos dispositivos contra a figura de um inimigo

cravaram notícias semelhantes: “Coque: morada da morte”3. O

interno personificado justamente no morador da periferia como

Bandeira 24, famoso programa de rádio da Região Metropolitana

potencialmente perigoso.

do Recife, em muitas manhãs anunciando os mortos da cidade,
confirmou o assassinato ou a prisão de algum “terror” da cidade

Assim, as favelas, cuja designação passa a abranger todo e

nas ruas da comunidade. Não se sabe sob quais circunstâncias,

qualquer espaço das cidades que não se adequam aos modelos

não se sabe quais os crimes cometidos, mas a narrativa de mais

estéticos, sociais e econômicos hegemônicos, são cada vez mais

um bandido preso/morto no Coque produz uma sensação de alívio

associadas ao risco e ao perigo, fazendo proliferar estudos de casos

nos ouvintes-passantes. O Coque é perigoso, já foi muito mais, mas

que apreendem as populações desses espaços por meio de olhares

ainda é, de toda forma, uma área de risco. É o que se diz.

enviesados que ora os apresentam como vítimas ora como autores
das experiências de violência. A própria ideia de uma guerra contra

Mais do que se diz: é o que o esforço de uma rede de práticas

as drogas, contra o crime, contra a pobreza, expõe os moradores

discursivas e não-discursivas produz como atmosfera em torno

das periferias, sobretudo os mais jovens, a uma situação dramática:

da experiência do Coque. O pesado “circuito de afetos” que se

“Viver para matar e matar para viver, morrer em todo caso” (DIDI-

produz tem o medo como articulador central (SAFATLE, 2016). A

HUBERMAN, 2017, p. 52).

partir desse conceito de Vladimir Safatle, podemos compreender
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as cidades como um circuito de produção, mobilização e gestão do

à violência, ao tráfico, ao medo que se tem e que se deve ter ao

medo que se tem e que se deve ter de alguns territórios e sujeitos.

transitar por áreas semelhantes.

Com a operacionalização de dispositivos diversos, que vão desde as
forças policiais até as narrativas midiáticas, passando pela própria

Nesse jogo perverso de (in)visibilidade a que os sujeitos e

distribuição desigual de recursos e serviços públicos, ilhas de medo

territórios periféricos estão submetidos (SALES, 2007), o Coque

e zonas de terror são criadas e geridas na dinâmica das cidades.

ocupa uma posição paradoxal. Sua “localização privilegiada”,
facilmente identificada em uma conversa banal com algum morador

Nesse contexto, os próprios cidadãos se reconhecem como

da comunidade, faz com que os adjetivos desqualificadores que

“inimigos potenciais” que disputam entre si um lugar na cidade.

acompanham estas narrativas expressem, na verdade, o interesse

Mais ainda, o próprio fenômeno da violência banaliza-se como

de empresários e do próprio poder público em ocupar a região. Como

um aspecto natural da nossa sociedade, sendo abordada como

se os moradores da comunidade não fossem dignos de morar em

algo, simultaneamente, evidente e inexorável. Segundo Peralva,

uma área tão “nobre” da cidade. Assim, o Coque figura, ao mesmo

“a cada dia que passa, somos informados das violências que, neste

tempo, como área estratégica para pensar o desenvolvimento da

ou naquele ponto do mundo, brutalizam e martirizam os nossos

cidade e como “área maldita”, que alberga bandidos e aterroriza

semelhantes” (PERALVA, 2000, p. 9). Ao mesmo tempo, esse

o entorno. Uma espécie de “vizinho incômodo” (CABRAL, 2011),

excesso de informação a que somos submetidos nos transforma

tolerado para ser expulso sem grandes alardes.

em voyeurs, meros espectadores que veem os outros sofrer e
morrer sem qualquer proximidade em relação aos acontecimentos

Esses lugares impróprios gerados na dinâmica das cidades
figuram como desejo e como ameaça. Uma visão assombrosa que

narrados.

provoca desvios, que é e deve ser evitada, que expõe os passantes
As respostas do aparelho estatal se dão em termos de

a um perigo iminente. E que expõe, no próprio processo de

justificativas que apenas contribuem para gerar uma falsa ideia de

produção dos pânicos morais associados (MISKOLCI, 2007) que

unidade diante dessas zonas de terror e da sua população perigosa.

fazem ressoar a vida dos moradores com a carência e a violência,

Concentram-se nos efeitos do problema, mais do que nas suas

a operação fundamental da política nos nossos dias: uma interface

5

raízes estruturais . Nesse sentido, mais do que uma “comunidade

perversa entre “biopolítica” (FOUCAULT, 2008) e “necropolítica”

violenta”, uma “área de risco” ou uma “favela quente”, o Coque se

(MBEMBE, 2018) como cisão entre aquelas vidas que merecem viver

tornou signo do que o Recife e outras cidades brasileiras combatem

e ocupar as cidades, e aquelas outras vidas que serão abandonadas

nas suas periferias: não a pobreza como problemática social e

e eliminadas sem mais6.

politicamente gerada, mas os pobres, associados integralmente
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Em sentido contrário, o esforço empreendido aqui parte da

se enxerga apenas falta e carência. É o que pretendemos defender.

perspectiva de que as favelas e comunidades periféricas nunca
constituíram um conjunto homogêneo. Por isso, imaginar a
emancipação da pobreza em um mundo idealizado obstrui

TERRITÓRIOS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: CARTOGRAFIAS DA

a visibilidade e a compreensão das práticas de resistência e

POTÊNCIA

produção dos pobres, o que contribui para mantê-los em um lugar
de subalternidade (SPIVAK, 2010). É preciso, então, recuperar
a capacidade de ver que, na própria vida das favelas, pulsam
movimentos potentes de ruptura da ordem socioespacial do poder.

A defesa que fazemos aqui parte da percepção de que a vida
dos moradores das periferias das nossas cidades é irredutível
aos dispositivos que buscam enquadrá-la. Assim, se é verdade
que o par “biopolítica – necropolítica” aponta para o processo de

Obviamente, não se trata de praticar um culto da miséria e da

regulamentação das populações pela cifra da segurança, por outro

pobreza, mas de fornecer visibilidade a uma ética da potência dos

lado, as noções tornam evidente que a vida pode se constituir, na

pobres (NUNES, 2014), uma vez que nos espaços periféricos ocorre

contemporaneidade, como um lugar de emergência de processos

um deslocamento de perspectiva que produz uma transformação

singulares de resistência.

das próprias noções de mundo, de cidade e das suas configurações
de centro e periferia. As cartas estão novamente embaralhadas e
podem abrir outros jogos, em que a presença dos sujeitos e espaços
periféricos não esteja, de partida, marcada pelos signos da infâmia.

Desse modo, frente ao trabalho político-discursivo que
se esforça para separar os territórios periféricos (espaços
estrategicamente valorizados pelo interesse econômico) dos
sujeitos (estrategicamente pensados como violentos, carentes

De que potência estamos falando? Embora o trabalho que serviu

e indignos) — parece que os moradores dessas comunidades

de base para este artigo esteja ainda em andamento, é possível

extraem sua maior potência justamente dessa relação estreita que

propor uma reflexão sobre os significados dessa potência a partir

estabelecem com o território que constroem. Não casualmente,

da articulação de dois registros principais: o próprio território

por exemplo, um documentário (Coque Vive, 2008) produzido

periférico como lócus de enraizamento da potência e a constituição

por jovens moradores do Coque em parceria com estudantes da

da subjetividade periférica como força política de transformação

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) se chama Memórias

social. Territórios e sujeitos periféricos, inseparáveis, constituem e

da terra e, quem fala sobre essas memórias, são os próprios

articulam uma potência capaz de fazer frente aos modos redutores

moradores. Basta escutar a sua voz para percebermos que

de pensar a resistência política nos nossos dias, pois manifestam

territórios e sujeitos se confundem em muitos aspectos. Como

uma multiplicidade de maneiras de viver, de produzir vida onde

se habitar o Coque significasse ser habitado pela memória do
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território da comunidade.

Sugestivamente intitulada De Outros Espaços, a conferência
supracitada trata da descrição de dois tipos muito particulares

O território se apresenta, desse modo, como local micropolítico

de espaços, os quais traçam relações com todos os outros espaços

de produção de resistências aos esforços biopolíticos de

possíveis ao mesmo tempo em que os contradiz: as “utopias”,

enquadramento e cisão da vida nas comunidades periféricas.

espaços sem um lugar na realidade, e as “heterotopias”, espaços

Observar a rede complexa de subjetividades e territórios que

que existem em todas as culturas e que, apesar de existirem no real

constitui a dinâmica de construção das cidades nos permite

como “utopias realizadas”, estão fora de todos os outros espaços

verificar as transformações operadas pelos próprios moradores

(FOUCAULT, 2006).

a partir das relações que estabelecem consigo mesmos e com
os outros. Porém, as lentes analíticas que permitem observar

Como questiona Stein: “as utopias são marcadas pela

essa perspectiva estão totalmente por se fazer. Vejamos alguns

conotação do impossível; porque não, neste caso, pensar uma

elementos que nos permitem destravar essa perspectiva.

“heterotopia” como o espaço outro, libertário, onde os seres se
nomeariam e se construiriam ao longo de suas vidas e a partir

Em uma conferência realizada no círculo de arquitetura

de outros parâmetros, outros valores?” (STEIN, 2005, p. 5). Os

parisiense em março de 1967, Michel Foucault (2006) enfatiza que

espaços “heterotópicos” estariam relacionados, portanto, com a

vivemos na época dos espaços, da justaposição, do próximo e do

constituição da subjetividade, com os processos de subjetivação,

distante. Se é verdadeiro que podemos definir outros períodos

evidenciando que o lugar é fundamental para a construção da

históricos pela sua relação com a temporalidade, com a própria

experiência que o sujeito faz de si. Ainda mais radicalmente: a

história, a nossa época pode ser cada vez mais definida pela forma

própria subjetividade aparece como um espaço no qual se pode

como se relaciona com a construção e delimitação dos espaços,

realizar diversas operações para lidar com as fronteiras que lhe são

sendo o tempo mais uma forma possível de organização dos

postas.

elementos espaciais.
A linguagem de uma cartografia pode ser mobilizada, então,
Não se trata de defender que em Foucault a história foi relegada

para descrever os planos nos quais se estabelecem as relações

a segundo plano, mas, ao contrário, de demonstrar que sua forma

entre os sujeitos e destes com os lugares que habitam, pois como

de lidar com a história foi espacializada. Por exemplo, no trabalho

nos lembra ainda Foucault:

citado, o espaço em que vivemos é definido como “uma série de
relações que delineiam sítios decididamente irredutíveis uns aos

O indivíduo não é o dado sobre o qual se exerce e se

outros e que não se podem sobre-impor” (FOUCAULT, 2006. p. 79).

abate o poder. O indivíduo, com suas características,
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sua identidade, em sua referência a si mesmo, é o

possibilita pensar os diversos “assujeitamentos” operados pela

produto de uma relação de poder que se exerce sobre

dinâmica sociopolítica dos nossos tempos, mas favorece, sobretudo,

corpos, multiplicidades, movimentos, desejos, forças.

a discussão em torno das resistências possíveis a essa forma de

(FOUCAULT, 2006. p. 185).

exercício do poder, a partir do debate sobre as linhas de fuga,
sobre a desterritorialização e reterritorialização em outros espaços

O “espaço subjetivo” seria, então, o plano no qual se desencadeiam

subjetivos. É nesse sentido que Deleuze afirma, em uma entrevista

as diversas linhas de poder que constituem a subjetividade.

em vídeo, que “não há território sem um vetor de saída do território,

A cartografia, por sua vez, relaciona-se com o desenho que se

e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao

faz concomitantemente às transformações observadas numa

mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte”.

paisagem; ou seja, ela “acompanha e se faz ao mesmo tempo que o

Assim, a resistência política está calcada num movimento de devir

desmanchamento de certos mundos — sua perda de sentido — e a

que cria e recria o próprio mundo (o territorializa) a cada instante:

formação de outros” (ROLNIK, 1989. p. 23).
Dentro desta perspectiva, a ética passa a ser a própria
Decorre disso que a resistência política pensada desde uma

experimentação criativa, o uso, a prática, a pragmática

perspectiva periférica não deve ser pensada estritamente em

propriamente dita. O ethos não é mais a morada segura e

termos de inclusão, tolerância, reivindicação de direitos, etc.

imutável – talvez haja mesmo a morada, uma ética como

Como nos lembra Passeti (2007), “Práticas de liberação acontecem,

casa, mas são os próprios filósofos que nos advertem

produzem éticas e problematizam a política” (p. 2), de tal modo que

que a casa só existe mesmo para ser abandonada. A

a referência unívoca à lógica do direito canônico para compreender

ética, portanto, comporta a própria experimentação

os processos de resistência pode inclusive desqualificar esses atos

do abandono, daquilo que tenciona a fuga, fazendo da

na medida em que os domestica e dociliza, fazendo-os perder o

filosofia uma pragmática de dispersão contínua. (COSTA,

caráter de experimentação e criatividade próprios da experiência

S/D. pp. 1-2).

de habitar os espaços periféricos das cidades. Os territórios são,
portanto, sempre provisórios, pois não podem prescindir de

O território se processa, então, a partir de agenciamentos, os

elementos de desterritorialização, de linhas de fuga do próprio

quais, por sua vez, constroem-se a partir dos desejos. Esse conceito

território, e de reterritorialização, de delimitação de novos

possibilita, então, “fazer a leitura do social desde o desejo, fazer

territórios, de novos agenciamentos.

a passagem do desejo ao político, nos quadros dos modos de
subjetivação” (GUATTARI & ROLNIK, 1986. p. 316). Numa virada

Assim, a rede conceitual aberta pela noção de território nos
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construtivo, criativo, e não da ordem da falta. O próprio território

novas formas de valoração, de associação e de cooperação, já que

é construído pelo desejo, uma vez que este último possibilita os

a potência de criação não é uma propriedade de nenhum sujeito

agenciamentos. Nessa perspectiva, podemos pensar que os sujeitos

específico, mas domínio do “homem comum” a partir das diversas

periféricos manifestam a sua potência política a partir da criação

relações que estabelece (PELBART, 2009. p. 23). Ou seja, só podemos

de novos territórios subjetivos, de novos agenciamentos, de novos

falar de uma potência que pulsa nas experiências dos sujeitos e

mundos, a partir de desejos eles próprios também novos.

territórios periféricos se pensarmos a vida nesses espaços como
experiência de uma comunidade.

Desejos, nesse caso, expressam um excesso (GUATARI, ROLNIK,
1986), uma espécie de transbordamento que permite criar aquilo
que ainda não existe, em um intenso exercício de subjetivação que

UMA COMUNIDADE DAQUELES QUE NÃO TEM LUGAR:

atravessa (e é atravessado) pelo território. Essa perspectiva torna

POBREZA, POTÊNCIA E AS FORMAS SINGULARES DE VIVER

possível pensar as favelas como espaços de sonhos, de criação e não
de falta, de carência. Lugares de potência em que a própria vida,
nos lembra Peter Pelbart:

Essa perspectiva pode contribuir para superar os olhares
negativizados e negativizadores que cerceiam a vida nas periferias
em função do “enquadramento dos pobres em modelos morais de

Ganha uma amplitude inesperada e passa a ser redefinida

toda ordem [que] ocultam formas singulares de vida e expressam

como poder de afetar e ser afetado, na mais pura

práticas de sujeição que capturam formas de existir e de pensar”

herança espinosana. Daí a inversão, em parte inspirada

(CERQUEIRA, 2010, p. 26). É preciso, pois, avançar em outras

em Deleuze, do sentido do termo forjado por Foucault:

percepções da pobreza, liberando-a dos condicionamentos e

biopolítica não mais como poder sobre a vida, mas como

linearidades das questões sociais, políticas e econômicas que

a potência da vida. (PELBART, 2009. p. 25).

a produz. Sem, obviamente, negar essas análises, nossa aposta
consiste em pensar a pobreza a partir da potência dos seus modos

Essa potência se configura como um conjunto vivo de

de vida como maneira de fazer frente aos discursos e práticas

estratégias, de modo que precisamos perguntar de que maneira

que muitas vezes informam e denunciam o fenômeno da pobreza,

podem surgir, nesse jogo, novas formas de vida. Como podemos

mas não avançam no sentido de pensar os sujeitos e territórios

criar territórios subjetivos capazes de escapar da colonização

periféricos em suas potencialidades.

operada pelo capital? A essa capacidade social de produzir o novo,
o que não existe, é que estamos chamando de potência. É ainda

Esse exercício passa, em última instância, justamente por uma

Pelbart que esclarece que criar o novo é agenciar novos desejos,

superação dessa espécie de bloqueio no nosso imaginário político em
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torno da experiência dos sujeitos moradores de espaços periféricos.

da experiência dos sujeitos moradores de espaços periféricos se dá

Em muitos aspectos, os próprios sujeitos e territórios periféricos

“porque até a forma da nossa crítica usa a gramática de quem nos

encontram-se colonizados por certos regimes de discursos e de

assujeita” (SAFATLE, 2014, p. 19).

práticas, regimes de visibilidade e sobretudo regimes de desejos e
sonhos que costumam considerar as nossas vidas a partir de cifras

Nesse sentido, quando falamos de potência não estamos nos

negativas. Desse modo, enxergar e pôr em prática as potências

referindo apenas a mais uma teoria para analisar os pobres enquanto

das nossas maneiras de viver envolve um processo formativo que

figuras da alteridade, mas de uma experiência de territorialidade,

busca, antes de tudo, nos reconectar com os sujeitos, territórios e

de maneira de viver, capaz de acolher a materialidade desses outros

experiências das quais somos insistentemente separados quando

sujeitos enquanto produtores autênticos de saberes e práticas

tomamos, nós mesmos, a favela como espaço a ser deixado para

políticas e sociais concretas. Importa, portanto, abordar a potência

trás, quando tomamos justamente a saída da favela como sinal de

dos pobres, sua capacidade de produzir vida na própria vida, de

sucesso.

exceder e escapar dos dispositivos cerceadores das maneiras de
viver a/na favela. De que potência estamos falando? É possível

Assim, é preciso perceber que tão ou mais grave quanto as
representações negativas e estereotipadas das comunidades

indicar algumas pistas que podem abrir e iniciar uma busca por
formas de ver e operar por dentro dessa potência.

periféricas é a quase total ausência de espaços reconhecidos em
que os moradores das favelas tenham a possibilidade de falar

O poder, diz Agamben (2010), visa justamente uma captura

sobre si mesmos e sobre o seu território. Não há dúvidas de que

da potência, ou seja, procura controlar, na vida dos sujeitos, a

as rotulações negativas em torno da vida dos pobres produzem

criatividade, a inventividade, as possibilidades concretas de

consequências nefastas ao engendrarem práticas políticas que se

mudança de si e do mundo, que se apresentam de maneira muito

direcionam a eles de maneira perversa (SALES, 2007).

direta nos modos de vida daqueles que são deixados nas margens.
Como buscamos defender desde 2014, o exercício do poder

Mas, o seu silenciamento, na forma de um não-reconhecimento

consiste justamente em controlar, gerir, governar aquilo e aqueles

dos mesmos como sujeitos de direitos e de práticas políticas

que estão na periferia a partir da figura ensimesmada do sujeito

autênticas, impede que se esbocem qualquer tipo de resistência

moderno (NUNES, 2014). Esse controle, por sua vez, produz e

aos discursos e práticas que pesam sobre suas maneiras de viver,

alimenta uma sensação difusa de que estamos de “mãos atadas”, ou

obstruindo inclusive a possibilidade de negar e de se insurgir

seja, de que não podemos fazer nada para mudar substancialmente

contra as narrativas hegemônicas que pesam sobre as suas vidas.

as condições de nossas próprias vidas.

Essa espécie de “bloqueio” no nosso imaginário político em torno
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A impressão que fica é a de que, por fora das narrativas

Assim, podemos pensar a vida dos sujeitos periféricos como uma

hegemônicas do sucesso e da vida bem-sucedida, só há violência e

potência que excede a si mesma, suas formas e suas realizações.

medo; só haveria, curiosamente, a falta, a carência, a ausência. Aos

A vida nas favelas é aquela através da qual aquilo que somos se

pobres, aos moradores dos espaços periféricos das cidades, bem

manifesta como a criação de possibilidades, como a abertura de

como a todos aqueles e aquelas que constroem seus processos de

fendas para escapar dos fatídicos destinos reservados para nós,

subjetivação por fora dos esquemas hegemônicos, restaria apenas

como potência de ser e de não ser, como possibilidade concreta de

aderir justamente aos regimes de desejo e de inteligibilidade que

produzir transformações na própria vida. A vida na favela é, desde

cercam as suas vidas com os signos da negatividade.

sempre, forma-de-vida (AGAMBEN, 1993), uma vida que resiste a ser
separada de sua forma, das suas realizações e dos seus territórios.

Insuperável aporia, que advém da captura exaustiva realizada
sobre a vida dos sujeitos e aquilo que excede e escapa aos modos de

Nessa direção, a resistência política do pobre, do morador

lidar com ela. Ora, uma maneira de escapar desse labirinto consiste

da comunidade periférica será, sempre, a sua própria vida, a sua

em pensar a potência como o excesso de desejo que os sujeitos

própria existência. Tal analítica nos permite vislumbrar, na vida

periféricos convertem em maneiras concretas de viver junto.

dos pobres, linhas de força políticas que tendem a ser obscurecidas
pela discursividade que enfatiza a ausência. É preciso partir dessa

A vida pensada como falta e carência não nos permite vislumbrar

analítica da potência para problematizar os saberes e práticas que

saídas, a não ser pela adesão aos dispositivos que produzem a falta

pesam sobre as nossas vidas, privando-nos de toda a capacidade

e a carência, os medos e as violências. Pensada como potência, a

inventiva que nos atravessa.

vida dos sujeitos periféricos “curto-circuita” os dispositivos de
captura: escapa aos enquadramentos, escorre, desloca-se e emerge

Por fim, é preciso dizer que a definição precisa dessa ideia

justamente ali, onde se espera apenas falta, onde se espera apenas

de potência é uma tarefa que não se conclui neste texto, nem na

a morte e a violência.

pesquisa da qual ele emerge, mas se apresenta como uma espécie
de fio que perpassa a atuação de diversos coletivos e grupos sociais

Manter-se vinculado a uma potência: esse é o esforço que

que tomam o pertencimento a um território periférico como eixo de

deveria orientar a nossa ação política na contemporaneidade, pois

atuação. Ou seja, se ficamos aquém, neste trabalho, da expectativa

ela é o que, ao nos garantir a possibilidade de ser diferente do que

acerca da ideia de potência que estamos mobilizando, podemos

somos, nos permite escapar dos jogos de poder que enclausuram

fechá-lo expondo uma hipótese sobre o lugar de onde essa potência

as nossas vidas em discursos e práticas de governo redutoras.

emerge: justamente da comunidade, do território comum que se
confunde com a própria vida.
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A potência não é, pois, uma propriedade, um traço distintivo do

CONSIDERAÇÕES

INCONCLUSIVAS: A MEMÓRIA COMO

sujeito periférico, uma essência desses sujeitos, mas uma espécie

POTÊNCIA OU “O QUE SE ABRE PARA NÓS DO OUTRO LADO DA

de energia que constitui a experiência da comunidade entre aqueles

FENDA?”

que não têm lugar. O ser dessa comunidade (que foge, que escapa,
que resiste) é o ser qualquer (AGAMBEN, 1993), que faz declinar todo

Para concluir este artigo, recuperando alguns elementos da

processo de identificação. O Estado se esforça, como vimos, para

memória recente do NEIMFA, podemos perceber que, quando

mantê-los num lugar de absoluta irrelevância, mas a sua presença,

começamos a realizar projetos sociais na comunidade, a questão da

sua aparição, sua mera existência suscita algo que não é fácil

violência que atravessava a juventude se colocava de forma muito

precisar e ao mesmo tempo é impossível ignorar. Sua existência

urgente para nós. Todas as ações que realizamos tinham como foco

altera os nossos percursos, desvia os nossos olhares, nos toma de

a redução e a prevenção da violência denunciada cotidianamente

assalto, nos põe a falar sobre eles, nos expõe aos nossos limites.

nos jornais, na época uma das principais fontes de informação
disponível. A violência se apresentava como um problema que tinha

Como “uma reunião de espectros em miniatura, seres bizarros

sua origem na ausência de formação e de ocupação dos jovens da

com mais ou menos boas intenções” (DIDI-HUBERMAN, 2014,

comunidade que, sem alternativas dignas, optavam por atividades

p. 14), essas comunidades incitam toda sorte de vigilância, de

criminosas. Essa era a narrativa que se apresentava.

regulamentação, de controle. Tentativas de investir, capturar
a potência que atravessa as comunidades. Comunidades que

Em certo momento da nossa atuação, nos demos conta de

fogem, que erram, que vagueiam, aparecendo e desaparecendo

que esse ponto de partida se apresentava muito mais como uma

em uma descontinuidade cujo ser é a própria experiência de devir.

armadilha. Após termos formado os primeiros grupos de jovens

Comunidades dos que não têm comunidade, despejadas para zonas

da comunidade na área de atendimento ao cliente, com foco em

obscuras, para os espaços esquecidos e mal-assombrados das

serviços de saúde, no ano de 2001, percebemos que esses jovens

nossas cidades. E criam aí aquilo que ainda não existe.

encontravam muitas dificuldades para acessar o mercado de
trabalho, a despeito da sólida formação recebida durante o curso.

Trata-se, pois, de uma experiência fundamentalmente poética.

A causa dessa dificuldade estava ligada ao “endereço” dos jovens:

Perseguir os traços dessa poética da comunidade como expressão

quando diziam que moravam no Coque, os empregadores os

da potência dos sujeitos periféricos: eis o projeto que abrimos

dispensavam.

nesse trabalho.
Trazer esse pequeno, mas profundamente significativo exemplo
nesse momento tem uma razão: se queremos pensar a potência
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das comunidades periféricas, não podemos reduzir as nossas

para intervir sobre nossas vidas.

ações a um esforço para incluir os moradores nas dinâmicas
sociais hegemônicas. Ou seja, quando falamos de potência não

Produzir, da nossa parte, fendas nesses saberes. E dos cacos

estamos nos referindo a um esforço para responder aos problemas

produzidos pelo martelar incessante dos discursos que se esforçam

apresentados como nossos nas narrativas e práticas sociais.

para explicar e justificar os processos de segregação; e, também,

Obviamente, não podemos negar, por exemplo, a importância de

dos cacos que sobrarem das barreiras que destruímos ao lançar

inclusão da juventude nos espaços de formação e trabalho. Mas

de volta o olhar, é possível construir e afirmar nossas próprias

é preciso pensar em estratégias que visem superar as narrativas

maneiras de viver e de falar sobre o mundo e sobre nós mesmos.

e práticas que criam os problemas das comunidades, como a
violência, o desemprego e muitos outros.

Foi com essa ideia que buscamos, nos últimos quinze anos,
produzir outras narrativas, produzir as nossas narrativas,

Para nós, era preciso superar, de partida, os efeitos dessa

fazendo-as jogar como ferramentas de problematização das

narrativa da violência e de outros modos de negativização como

narrativas hegemônicas sobre a comunidade. Para nós, a potência

problema específico do Coque e das comunidades periféricas em

da comunidade do Coque está na abertura dessa possibilidade de

geral, pois ela isola as comunidades do restante da cidade, fixando os

contar as nossas próprias histórias, de falar sobre a nossa vida, de

próprios moradores em modos estigmatizados de reconhecimento

falar inclusive dos problemas da cidade, que nos atingem todos os

de si mesmos. Não se trata de negar a existência da violência e de

dias, mas que nos figuram como sua causa.

outros problemas que atravessam as comunidades periféricas, mas
de recolocar esses problemas como tendo origem nas dinâmicas
de segregação espacial e exclusão social que marcam a formação
das cidades. É preciso recompor essas dinâmicas, contando a sua
história a partir de outras perspectivas.

Essa perspectiva abre para nós a possibilidade de recompor,
com as nossas histórias, as relações com esse território, com as
memórias da terra, essa terra de lama que originariamente nos
sustentou e da qual fomos afastados através dos mecanismos de
negativização das nossas maneiras de viver. Vale ressaltar que a

Assim, nosso trabalho abre uma posição ética, uma maneira de

memória aqui não tem a ver com uma lembrança saudosa de um

viver e afirmar a periferia como lócus de uma autêntica construção

passado da comunidade, em busca de reviver o que passou ou

de conhecimentos e de maneiras de viver, diante de mecanismos

recuperar algo que perdemos. Assim como nós habitamos o Coque,

de poder que operam negando e desqualificando as formas de vida

a memória é aquilo que nos habita afetivamente e nos mobiliza

dos sujeitos periféricos. Nossa postura consistiu em olhar de volta

rumo aos processos criativos que criaram a comunidade e que a

pelas frestas produzidas para nos observar, para nos descrever,

sustenta até os nossos dias.
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Tal como pudemos perceber na investigação que serviu de
base para este trabalho, nosso desejo se concentrou em produzir
as lentes com as quais nós, sujeitos periféricos, pudéssemos
falar de nós mesmos e sermos reconhecidos como sujeitos dessa

Cleiton de Barros Nunes
Professor adjunto da Universidade de Pernambuco (UPE/
Campus Mata Norte), educador e pesquisador do NEIMFA (Núcleo
Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, Comunidade
do Coque/Recife).

discursividade. Ou seja, o intuito sempre foi o de nos colocar nesse
jogo de (in)visibilidades sem ser meros espectadores ou objetos,

Alice Canuto

mas lançando e expondo os nossos próprios olhares. A ideia mais

Estudante, artista popular, educadora holística, fotógrafa do
Coletivo Revelar.si (Coque, Recife-PE) e pesquisadora do Espaço
MA(R)E (Espaço de Memória, Artes e Resistência do Coque).

ampla consistiu em nos expor, mas não como objetos expostos,
descritos, mensurados, analisados. Tratou-se, do ponto de vista
metodológico, de nos expor enquanto sujeitos de modos próprios

João Oliveira

de exercitar o olhar, a análise crítica e a produção de saberes e

Educador social e pesquisador do Espaço MA(R)E.

práticas político-sociais.
Assim, a experiência da pesquisa que desenvolvemos aqui
nos proporcionou um primeiro exercício de reencontro com essa
potência. Como já dissemos anteriormente, a nossa ideia não era
esgotar as possibilidades de pesquisa, mas justamente ativar as
muitas possibilidades de contato com a potência que atravessa a
vida dos moradores da nossa comunidade. Potências artísticas,

Layane Fabiola
Estudante, educadora da AVIPA (Associação dos Amigos da Vila
do Papelão, Coque/Recife), fotógrafa do Coletivo Revelar.si (Coque,
Recife-PE) e pesquisadora do Espaço MA(R)E.

Lírio Canuto
Estudante, educadora holística, fotógrafa do Coletivo Revelar.si e
pesquisadora do Espaço MA(R)E.

culturais, epistêmicas e também espirituais, éticas, afetivas.
Nosso desejo é que essas outras experiências favoreçam novos
modos de expandir a potência dos modos de vida dos moradores
das comunidades periféricas. Longe de serem uma reação ao
contexto de extrema violência que se abate sobre as favelas do nosso
país, essas atividades expressam outras formas de vida, outras
possibilidades de sonhar e de agenciar os desejos. Expressam,
sobretudo, a nossa existência como forma de resistência política.
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RESUMO

Transformação e ação social através
do Hunkpame Savalu Vodun Zo Xwe,

Este artigo é fruto da pesquisa “Transformação e ação social através
do Hunkpame Savalu Vodun Zo Xwe no bairro do Curuzu-Liberdade
– Salvador, Bahia” apoiada pelo Edital Potência das Periferias 2019.
Propomos uma investigação a partir do ator social Vodun Zo Kwe,
que oferece serviços sociais para a comunidade há mais de 30
anos. Pretendemos, com este artigo, analisar como o Vodun Zo
Kwe dialoga com a comunidade do Curuzu, através do impacto de
suas ações sociais. Para tal, apresentaremos informações sobre o
lugar, sobre a comunidade religiosa de matriz africana e faremos
uma breve análise das potências identificadas ao longo da pesquisa
realizada entre abril e agosto do ano corrente. Abordaremos o
conceito de “necropolitica”, e “monstrualização” para dialogar
sobre a questão da insegurança e ações violentas do Estado e como
a “pedagogia da convivência” se opõe na sua afirmação do modo
de vida baseado nos conceitos afro-brasileiros, vivenciados pelos
integrantes do terreiro para dentro e para fora.

candomblé do povo fon, nação Jeje, o bairro
do Curuzu – Liberdade – Salvador/Ba

PALAVRAS-CHAVE
terreiro, articulação social, religiosidade

Ana Gualberto
Dofono Hunxi Martins
Elisia Maria de Jesus Santos
Ivana Soares Flores
Patrícia Gonçalves Santana
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A escolha de um terreiro de candomblé como sujeito principal

O TERREIRO E O BAIRRO CURUZU

da pesquisa se dá pela identificação da autora, por ser de religião
de matriz africana e para que as ações sociais realizadas pelos

O terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe é uma casa

terreiros não sejam visibilizadas da mesma forma que as de outras

tradicional, da nação Jeje Savalu. É um templo religioso de culto

instituições religiosas que também realizam ações sociais em

aos voduns1 localizado em Salvador, Bahia, no bairro da Liberdade,

nossa sociedade. A história de Salvador é permeada pela existência

nas imediações da Rua do Curuzu, na Vila Braulino. Segundo seu

e ação de comunidades religiosas de matriz africana, cujos bairros,

laudo antropológico (2015), que é dos elementos fundantes para o

ao seu redor, foram criados. Convivência que, há 20 anos atrás era

processo de tombamento:

pacífica, vem sofrendo modificações com o acirramento dos casos
de intolerância e ódio religioso. Deste modo, esse texto visa colocar
os terreiros em outro lugar, para além do religioso – o lugar de ator
social que modifica a sociedade ao seu entorno.

[...]o estabelecimento se situa nas coordenadas
correspondentes

a

latitude

12˚56’40.44”

Sul,

longitude 38˚29’14.87” Oeste. [...] Segundo medição
realizada por técnicos a serviço da municipalidade,

Nossa equipe de pesquisa, formada para atender o Edital

o sítio em apreço compreende 2.356,58 m2.

Potência das Periferias, foi composta por cinco pessoas religiosas de

Desse total, aproximadamente 750 m2 são de

matriz africana. Duas delas são integrantes do kwe, Dofono Hunxi,

área construída, compreendendo três blocos de

o sucessor de Dote Amilton, atual sacerdote, e Elisia, Vodunzi de

edificações, denotados nos respectivos projetos

Bessem. Ivana Flores é Ekedy, Patricia Santana é Iawo de Ogum

arquitetônicos.2

Xorokê e eu, Ana Gualberto, sou Omo Orixá de Oxum, Iya Oju
Omò do Ilê Adufé. Entendemos que, para que este grupo afirme
a potência presente nas ações de uma comunidade religiosa de
matriz africana é necessário contribuir no combate aos estigmas e
preconceitos pelos quais passamos todos os dias e, principalmente,
afirmar nossa própria potência enquanto religiosas(os), além de
contribuir com um outro olhar sobre nossa prática religiosa, que é
pautada nos valores civilizatórios afro-brasileiros e no afeto.

Um terreiro é um centro religioso tradicional que agrega um
grupo eclesial estruturado segundo as normas de um rito afrobrasileiro. A palavra candomblé, termo de origem quimbundo, cujo
emprego identifica, hoje, uma modalidade de culto afro-brasileiro,
portanto, criado no Brasil, inspirado no que outrora foi vivenciado
no continente africano. Utilizamos também a palavra roça para
indicar o espaço físico dos terreiros de candomblé. Assim, o terreno
do Kwe Vodun Zo pode também ser designado pela expressão Roça
do Vodun Zo. A expressão traduz a memória da antiga natureza
rurbana (uma junção de rural, por ser uma roça de candomblé, e
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urbano por estar numa grande cidade) do sítio. A palavra axé, de

da presença religiosa, cultural e social no bairro e na cidade são

rica polissemia, é também frequentemente usada para assinalar

processos constantes na vida das comunidades religiosas de matriz

tanto um templo dessa natureza como o tipo de grupo eclesial

africana. E, para auxiliar nessas ações, diversos mecanismos e

que nele se dedica ao culto dos voduns ou orixás. Ainda segundo o

instrumentos foram e são utilizados. Podemos recordar de forma

laudo antropológico:

breve que várias lideranças religiosas recorreram aos poderes
públicos visando a garantia da permanência dos terreiros em seus

O estabelecimento que lhe corresponde — o terreiro

territórios, pela descriminalização da religião e de suas práticas e

propriamente dito, ou seja, o espaço consagrado que

pelo reconhecimento público das casas entre outras ações3. Como

sedia o rito — no dialeto dos seguidores da liturgia

exemplo, a visita de Mãe Aninha do Opo Afonjá em 1934 ao então

jeje chama-se Kwe, termo fón que corresponde a “casa”,

presidente Getúlio Vargas. Esse encontro ocasionou a promulgação

mas também indica “templo”. Vodun é o nome fón para

do Decreto Presidencial nº 1202, no primeiro governo de Getúlio

“divindade” e Zo significa “fogo” no mesmo idioma.

Vargas, pondo fim à proibição aos cultos afro-brasileiros em 1934.

O hierônimo do templo em questão indica, pois, que o
mesmo se acha consagrado a divindades às quais, no

Outro exemplo que persiste até hoje é ter no seu corpo de

panteão jeje, se atribui a regência do fogo celeste. Kwe

Ogans homens que estejam em espaços de poder e reconhecimento

Vodun Zo pode entender-se, em suma, como “Templo dos

público. Entenda-se aqui políticos, que exerçam cargos no

Divinos Senhores do Fogo”. O nome Hunpame/Humpame

executivo, judiciário, da imprensa entre outros.

(étimo Hunkpame) tem significado equivalente ao de
templo, logo corresponde ao que se chama Terreiro no
socioleto do candomblé. (ORDEP, 2015, pg.2)

Quanto ao uso da política de patrimonialização para garantia de
território – em 1982, o Ilê Axé Iyá Nasso Oká iniciou seu pleito pelo
tombamento do terreiro pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio

Um terreiro é um espaço físico em diálogo constante com o
plano espiritual. Cada lugar estabelece sua conexão com o divino,

Histórico Artístico Nacional, como patrimônio nacional. Esse
processo vai até 1985, quando a comunidade atinge seu objetivo.

traz na sua existência elementos do plano visível e do invisível,
portanto sagrado e sacralizado. Nesse sentido, a manutenção deste

Para além de pensar o processo em si, é necessário pensar o que

espaço é algo estruturante na vida das comunidades religiosas de

leva esta comunidade a buscar as políticas de patrimonialização.

matriz africana.

A ação desenfreada da especulação imobiliária e a perda de
grande parte de sua área verde pela ocupação desordenada dos

A luta pela manutenção do território, a afirmação cotidiana
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espaços urbanos levam a comunidade a enxergar, nessa política,
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uma possibilidade de garantia de seu território sagrado. Não

a antiga medida de 50 braças quadradas, ou aproximadamente

entrarei no mérito da efetividade ou não do tombamento como

12.100 metros. Calcula-se que essa extensão foi mantida até a

política de manutenção, mas é importante pensar que a política

década de 1970, ou meados da anterior, segundo declarações de

de patrimonialização não é pensada para espaços vivos como

antigos moradores da vizinhança.

são os terreiros; são pensadas para construções que não deverão
ser modificadas, que não é o caso dos terreiros. Entretanto, foi
possível incidir na criação de conceitos, instrumentos internos
e interpretações que ampliaram a brecha enxergada por estas
lideranças.
Esse fato levou vários terreiros a buscarem, nas políticas de
patrimonialização, o reconhecimento público e a manutenção de
seus territórios, a exemplo do Bate Folha, Axé Oxumarè, entre
outros.
O Vondun Zo também segue esse caminho. Em 2015, este axé
foi tombado como patrimônio histórico cultural de Salvador – o
primeiro terreiro de candomblé a ser tombado pelo município
de Salvador. Caminho que já foi seguido por outros terreiros.
Atualmente temos, em Salvador, cinco terreiros aguardando
conclusão de processos de tombamento, além do Ilê Axé Kale
Bokun, tombado em 2019.
O kwe é responsável por manter viva uma mancha verde dentro
do Curuzu, área esta que é protegida pelo terreiro a duras penas.
Lidar com a tentativa de ocupação e de desmatamento dessas
áreas é uma das lutas diárias da comunidade do Vondun Zo. Nos
afirma Doté Amilton Sacramento Costa que o Vodun Zo perdeu
muito espaço físico. Hoje, busca-se preservar o que antes totalizava
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Vista de uma laje na Rua da Liberdade. A área verde corresponde ao fundo do kwe.

O Kwe Vodun Zo está localizado no bairro do Curuzu, espaço
urbano marcado por grande densidade populacional (264.45
habitantes por hectare) e muito árido em função da quase
inexistência de áreas verdes. Segundo dados do último Censo, em
2010 o Curuzu tinha uma população de aproximadamente 17.239
habitantes, densamente concentrados na Rua do Curuzu, em
ruelas e baixadas adjacentes. A forte presença e também a projeção
alcançada por instituições culturais que têm sede no bairro, com
destaque para antigos terreiros e para o Ilê Aiyê, primeiro bloco
afro do Brasil, conferem ao lugar uma identidade própria, marcada
pelos valores da negritude, levando o Ministério da Cultura em
2002 a lhe reconhecer como território nacional da cultura afrobrasileira.
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Antes de ser Curuzu era Alto do Bonfim. Segundo os moradores
mais antigos, o nome atual se impôs em memória de um índio

bairro; as mães iam lavar roupas e deixavam seus filhos brincando
no parque localizado no Conjunto.

Curuzu que teria residido na área. Essa versão é reafirmada no
estudo “Caminho das Águas em Salvador: Bacias Hidrográficas,
Bairros e Fontes (2010)”.

Foi na década de 1970 que o Curuzu alcançou sua configuração
atual, com a chegada do asfalto, uma das principais mudanças
estruturais ocorridas no bairro. A fundação do Ilê Aiyê, também

O bairro do Curuzu possui uma população majoritariamente

na década de 1970, segundo alguns relatos de moradores, foi de

negra e de baixa renda, segundo o último censo do IBGE (2010).

grande importância para a história do Curuzu, pois contribuiu e

Como a quase totalidade das comunidades periféricas, sofre com

continua a contribuir com a valorizações histórica da comunidade

problemas de infraestrutura urbana. Sua história está relacionada

e das pessoas que ali residiram e residem. A exemplo da criação

à história do bairro da Liberdade que, na segunda metade do século

das Escolas Públicas Celina Pinho e Tereza Conceição Menezes, a

19, era conhecido como Estrada da Boiada, por onde passavam os

ampliação e reforma do Posto Médico Mãe Hilda Jitolú – mulheres

bois que eram levados para o matadouro do Retiro. Onde só existia

que dão parte da história comunitária.

uma extensa área de vegetação, o Curuzu foi se constituindo
inicialmente com poucas casas, configurando uma paisagem de
“roças”, com amplas extensões de terra.
Segundo narrativa dos moradores mais antigos, o Curuzu
surgiu da necessidade de moradia. As pessoas passaram a arrendar
as terras que, na época, eram dos Martins Catharino, proprietários
da Companhia Progresso União Fabril da Bahia; construíam suas
casas, promovendo, inicialmente, o lento crescimento do bairro. A
ampliação de sua área habitada teve um crescente na década de
1950, passando a sofrer suas primeiras intervenções públicas com
a implantação da linha de água e esgotos. Desse período também
provém a construção de uma lavanderia que compunha o Conjunto
Assistencial Julia Kubistchek, junto ao primeiro posto médico, na
época com menores dimensões. Segundo os entrevistados por
Souza (2004), a lavanderia era utilizada por toda a população do
70

MÉTODO DE PESQUISA E TRABALHO DE CAMPO
Nossa pesquisa teve como base a observação dos impactos das
ações sociais realizadas pelo terreiro Hunkpame Savalu Vodun
Zo Kwe, que atua há mais de trinta anos no bairro do Curuzu –
Liberdade, Salvador Bahia, como agente promotor de inclusão,
assistência e ação religiosa.
Tivemos como objetivos: perceber como a comunidade
local vê as ações realizadas pelo terreiro; como o estado e o
município enxergam essas ações e como elas dialogam com as
políticas públicas existentes e aplicadas na comunidade; como o
terreiro dialoga com as associações e outros grupos que também
desenvolvem ações sociais na comunidade; como o terreiro se
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percebe enquanto ator social e como estas ações tornam-se

possibilidade do diálogo trouxe lembranças e considerações bem

elemento de combate ao racismo e a intolerância religiosa, além do

mais amplas do que as informações compartilhadas por meio da

objetivo de formar novas pesquisadoras.

resposta às perguntas realizadas por meio de entrevistas.

Durante a nossa pesquisa buscamos identificar as ações de

Outra metodologia amplamente utilizada foi a etnografia.

transformação social realizadas na comunidade por meio da ação

Todos os pesquisadores tiveram seus cadernos de campo, onde

deste terreiro de candomblé de nação Jeje, que vem realizando, há

realizaram suas anotações, que foram compartilhadas e debatidas

mais de 30 anos, ações cotidianas de promoção de qualidade de vida

nas reuniões. Por meio da prática da observação, da descrição e da

e inclusão social por meio de diversas atividades, com destaque à

análise das dinâmicas interativas e comunicativas da comunidade

capoeira, em diálogo com a comunidade em geral do Curuzu, com

fomos construindo o presente relatório e, principalmente,

comunidades religiosas e com os agentes públicos locais presentes

transformando em texto as falas das pessoas que compartilharam

nesse território negro que é o Curuzu - Liberdade.

conosco suas questões, desejos e angústias.

Entre os meses de abril a agosto de 2019, nós estivemos em

Ressaltamos que a formação do Curuzu tem uma forte ligação

campo conversando com as pessoas da comunidade com os filhos

com a cultura e com a história afro-brasileira, assim como

e filhas do terreiro e com lideranças. Aprendemos muito sobre este

quase totalidade dos bairros da cidade de Salvador. A história de

território negro e podemos, com este relatório, reafirmar as ações

construção do bairro dialoga com a ação cotidiana presente das

potentes de transformação social que estão em curso e apontar

casas de matriz africana. Existe, no bairro, diversos terreiros

algumas possibilidades e desejos que foram expressas durante

de candomblé. Segundo mostram os estudos sobre a evolução

nossas conversas. Primamos por utilizar as narrativas como fonte

urbana de Salvador, os primeiros núcleos de povoação do Curuzu

principal de informação. Agregamos às narrativas informações

(e de outros bairros negros) foram constituídos por terreiros, ou,

disponibilizadas nas redes sociais, na imprensa e em alguns textos

no mínimo, tiveram neles os pontos de referência dominantes.

produzidos sobre a região e/ou sobre o terreiro.

Segundo pesquisa realizada por Correia (1998) identificou-se 27
terreiros de candomblé e sessões de gira no bairro do Curuzú.

Utilizamos

para

Desses terreiros, destacamos o Ilê Axé Jitolu e o terreiro de Vodum

consolidar as informações referentes à pesquisa. Foram aplicados

Zo, ambos atuantes em questões relativas ao bairro. São duas

300 questionários nas ruas. Realizamos três grupos focais e três

entidades importantes para o Curuzu e, também, são responsáveis

entrevistas. Constatamos que as informações fluíram muito mais

por essa marca de ligação com a cultura afro-brasileira, que se

nos grupos focais do que nas entrevistas. Acreditamos que a

intensifica ainda mais com o Bloco Afro Ilê Aiyê.

72

métodos

quantitativos

e

qualitativos
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Durante os três meses que estivemos em campo constatamos
que o quadro descrito em 2005 se mantém com crescentes dos
números, mas, mantendo as porcentagens, o Curuzu tem um
comércio de vizinhança ativo, embora pouco diversificado e com
alto índice de informalidade, atingindo 60% das atividades do local
e consistindo, segundo o Censo Empresarial do Sebrae de 2005,
num total de 378 atividades – 152 formais e 226 informais. Esse
levantamento revela que 299 das iniciativas registradas eram
puramente empresariais e 79 possuíam caráter cultural e social.
Na sua maioria (69,8%), os empreendimentos em média faturavam
mensalmente até R$1.000,00 (1000 reais). O censo identificou que as
Rua do Curuzu, entrada do Ilê Ayê. Foto de Ivana Flores.

Sobre as iniciativas de cunho sociocultural, podemos afirmar
que elas ocupam parte significativa da vida da população, que as
realizam em caráter voluntário, na sua quase totalidade. Assim
ocorre no âmbito da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê
Aiyê, representante civil do mais antigo bloco afro dos festejos
carnavalescos soteropolitanos. Mesmo não sendo foco de nossa
pesquisa, é impossível falar do Curuzu sem envolver o Ilê, por sua

atividades comerciais são realizadas por 1.433 pessoas, apenas 40%
com registro de trabalho formalizado. Sobre os estabelecimentos
comerciais, prevalece a área de serviços, compondo um total de
63% dos empreendimentos. A quantidade de empreendimentos
se ampliou, mas a área de serviços continua sendo majoritária,
assim como a informalidade. Infelizmente, isso espelha a situação
vivenciada pelas comunidades periféricas onde o desemprego
formal obriga as pessoas a criar formas de sobreviver.

importância na história no bairro, na cidade de Salvador e para

Entre outros usos, como sucede em muitos outros bairros

todo o povo negro baiano. O bloco foi fundado em 1º de novembro

populares de Salvador, o contexto urbano local incorpora

de 1974, com o objetivo de preservar, valorizar e expandir a cultura

combinações de residência e espaço de trabalho. O uso residencial

afro-brasileira. Foi o primeiro bloco negro de carnaval na Bahia,

mostra-se dominante. Prevalece a “ocupação irregular” descrita

surgindo numa época quando só havia blocos com integrantes da

pelo Estado, com moradores em litígio judicial pela posse de

classe média. Criado com o intuito de dar ao negro seu espaço no

terrenos ocupados há mais de cinquenta anos, além dos avanços

carnaval baiano, ele inicia um caminho que foi trilhado por diversos

constantes de “puxadinhos” familiares. São insuficientes para a

blocos, na afirmação positiva da identidade negra.

demanda dos moradores os equipamentos públicos como escolas
e postos de saúde.
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AS AÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NO CURUZU A PARTIR DO
ATOR SOCIAL HUNKPAME SAVALU VODUN ZO XWE

1. Geração de emprego e renda: Curso de Costura; Gastronomia;
Arte em mosaico; Capoeira.

Candomblé é uma religião de escolhidos e não de escolha,

2. Arte, cultura e identidade: Grupo Capoeira Baiana- Mestre

você não diz que quer entrar no candomblé são os orixás

Careca; Curso sobre Patrimônio Cultural; Teatro e dança;

que te escolhem. É preciso todos os dias lembrar isso

Percussão; Stop Motion; Bate Papo Ibejis - contação de histórias;

aos irmãos. (Ogan Valtinho – liderança comunitária no

visita de comitiva do Sumo sacerdote do Benin

Curuzu).
3. Educação e saúde: vestibular social; feira de saúde; curso da
Durante os meses da pesquisa mapeamos as ações realizadas

língua Yourubá com Mawo Adelson.

pelo terreiro nos últimos anos, tendo como marco o início das
aulas de capoeira no espaço do terreiro. A primeira constatação

4. Combate a intolerância, ódio religioso e promoção de

foi a falta de registro escrito e imagético das ações realizadas na

direitos: rodas de diálogo com a PM-BA, a Polícia Militar da Bahia;

comunidade até 2010. O registro das ações do terreiro ganha mais

rodas de diálogo com Ministério Público Estadual – GEDHIS4;

visibilidade social a partir das seguintes ações: maior uso das redes

rodas de diálogo sobre racismo e intolerância religiosa; rodas de

sociais para veiculação das ações do terreiro; chegada de novos de

diálogo inter-religioso e promoção da cultura da paz.

filhos de santo, figuras públicas (artistas e políticos) que passaram
defender a legitimidade das ações do terreiro; parceria do terreiro
com associações e organizações da sociedade civil pela luta por
direitos junto ao poder público. Entretanto, o que se encontra, é
muito inferior ao que é narrado pela comunidade. Muitas ações
foram realizadas e não há nenhuma memória escrita, mas estão
presentes nas narrativas das pessoas.

É fundamental afirmar que todas as ações realizadas no kwe
afirmam a identidade jeje. Qualquer ação se inicia com palavras de
acolhimento de Dote Amilton ou de Dofono Hunxi, respectivamente
o sacerdote do kwe e seu sucessor, afirmando a identidade cultural
e religiosa do espaço e o porquê de tal atividade ser realizada e seu
objetivo. Nesse sentido, podemos afirmar que todas as atividades
realizadas no kwe são promotoras de processos educativos da

Assim, buscamos listar junto às lideranças religiosas do
terreiro as principais ações identificadas por eles nos últimos anos.

história e cultura afro brasileiras. Segundo Fabricio Dória, Ogan
do kwe:

Podemos agregar em blocos de ação para a melhor compreensão
do espectro de ação deste ator social que é o Kwe:

Nós já tivemos aqui no projeto cerca de 60 por turma.
Hoje, devido as condições financeiras mais difíceis, só
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temos cerca de 25 alunos, pois não era só vir pra cá jogar

Antes de ir morar no Curuzu, Dote residia no bairro de Brotas,

capoeira, as crianças e jovens passam o dia praticamente

localidade chamada Daniel Lisboa, onde a realidade das pessoas

no terreiro e às vezes temos de servir almoço e lanche e

residentes era e continua a ser bem distinta do Curuzu. É uma

aí fica muito ruim quando se não tem apoio financeiro.

localidade considerada de classe média baixa, com casas amplas
e apartamentos confortáveis. A realidade do Curuzu era de

Outro fator interessante é que a capoeira praticada e ensinada

pouca urbanização, falta de serviços públicos e, principalmente,

no Vodun Zò extrapola a prática do esporte e da cultura tornando-

“abandono das crianças”, já que as mães precisavam trabalhar e

se, para muitos jovens, profissão. Alguns dos entrevistados nos

as crianças não tinham creche, escola ou qualquer outra forma de

trouxeram essa narrativa, além das falas de Dote Amilton. Segundo

ocupação segura que não fosse estar na rua. Essa realidade provoca

Geruza Menezes, proprietária de um salão no Curuzu:

Doté a acolher essas crianças no espaço sagrado do terreiro para
que elas estivessem protegidas, abrigadas e “não se envolvessem

O que mais me chamou atenção foi a postura de Doté

em besteira”, afirma Dote.

de se preocupar com todos sem distinção, é um homem
que ocupa um cargo de pai e ele não foge disso, pois

Achille

Mbembe

(2016)

nos

apresenta

o

conceito

realmente é assim que ele atua aqui dentro. Ele já retirou

de “necropolítica”, que é o poder de ditar quem deve viver e

muitas crianças das drogas, tanto do uso quanto do

quem deve morrer, quem são os corpos matáveis. É um poder de

tráfico, colocou dentro do terreiro, vestiu essas crianças,

determinação sobre a vida e a morte a partir do status político dos

alimentou e muitas delas que cresceram conseguiram ir

sujeitos. Nesse sentido, corpos matáveis não são sujeitos, não são

para fora do Brasil, por exemplo, para ensinar capoeira.

humanos e, portanto, são descartáveis. Numa sociedade pautada
e estruturada pelo racismo, o povo negro é a concretude do ser

Um dos maiores problemas que a comunidade do Curuzu
enfrenta é a violência, oriunda do tráfico, da polícia e do Estado.
Esta difícil realidade é compartilhada com todas as comunidades
periféricas no país e esse foi um dos temas que apareceram durante

matável. Ainda segundo Mbembe, existe uma racionalidade neste
processo de genocídio praticado cotidianamente. A sociedade
desenvolveu diversos mecanismos e instrumentos que produzem
apagamento, negação e morte, simbólica e concreta.

nossa pesquisa. A motivação de Doté para iniciar suas ações de
acolhimento com as crianças e adolescentes da comunidade se deu

Em agosto de 2017, o kwe foi invadido por policiais militares

por sua percepção das ações de “necropolitica” que a comunidade

que realizavam uma operação na região. Invadiram áreas sagradas,

já sofria a trinta anos atrás. Dote Amilton identifica esse problema,

arrombaram uma porta, colocaram armas no rosto de Dote e de

assim que assume a comunidade religiosa na década de 1970.

filhos de santo e os xingaram de vagabundos: “Eu tenho 74 anos e
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nunca na minha vida tinha sido chamado de vagabundo. Se fosse

kwe vem realizando também ações de debates com a PM-BA e a

uma igreja, eles nunca teriam invadido”, afirma Dote, ainda muito

comunidade visando promover o diálogo e incidir na formação dos

abalado com o fato, mesmo hoje, depois de dois anos do acontecido.

policiais que agem de forma arbitrária nas comunidades periféricas

Esse triste fato foi transformado pelo kwe em fato político, que

na cidade de Salvador e em todas as outras cidades. Segundo Cátia,

mobilizou diversos atores políticos da cidade de Salvador e do

uma de nossas entrevistadas, “os moradores ficam acuados porque

Estado da Bahia.

se denunciar pode acontecer coisa pior”, referindo-se às ações
policiais.

A mídia foi acionada imediatamente pelos filhos da casa, o que
gerou constrangimento e necessidade de resposta imediata da

Para as lideranças e moradores entrevistados em nossa

Polícia Militar sobre a ação realizada por seus integrantes. No dia

pesquisa, a violência é um dos maiores problemas que a comunidade

seguinte ao ocorrido, foram realizadas diversas reuniões no kwe

enfrenta, juntamente com a insuficiência de serviços públicos. O

com integrantes da cúpula da PM-Ba, Secretaria de Segurança,

número de médicos disponíveis para atender a demanda do bairro

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do

é pequeno, pois a Unidade de Saúde presta praticamente o serviço

Estado da Bahia (SEPROMI), vereadores, deputados estaduais e

de “Hospital de Emergência da Liberdade”. Segundo Bigode do

diversas organizações de direitos humanos e dos povos de terreiro.

Pastel:

Processos foram instaurados pelo Ministério Público Estadual e
pela corregedoria da PM para apurar os fatos. Os processos ainda

(...) precisa melhorar esse atendimento e disponibilizar

estão em curso, mas a indignação continua. A “porta foi consertada”,

mais profissionais. Por exemplo, aqui já temos um

mas o fato continua a ecoar pela voz de Dote em cada oportunidade

contingente enorme de moradores nosso bairro é muito

de fala pública que ele tem e que o assunto da segurança pública é

populoso, aí você imagina que vem muita gente também

abordado.

de outras localidades necessitando de atendimento e aí
fica difícil né.

É de plena convicção do kwe que o fato ocorrido no Vodun
Zo, acontece diariamente em diversas comunidades religiosas

Na contramão da ação do Estado, que reafirma a pedagogia

de matriz africana que não têm contatos que possibilitem tais

da monstrualização da comunidade e dos grupos presentes

denúncias, mas faz parte da esperança do grupo que o grito do

nos espaços das periferias, reafirma-se cotidianamente o poder

Vondun Zo ecoe para além do Curuzu e sirva para ajudar a todas

inventivo destes grupos. São apresentadas estratégias de manter-

as comunidades de matriz africana que sofrem as ações violentas

se vivas e em ação, afirmando a prática de uma pedagogia da

do Estado, que visa nos apagar por completo. Nesse sentido, o

convivência, que:
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manifesta-se em estratégias inovadores de existência

estigmatizantes da sociedade brasileira. Assim, todas as pessoas

e soluções criativas na resolução de conflitos, assim

que compõem estes grupos — aqui me refiro ao kwe e ao bairro

como na produção cultural, no acúmulo de repertórios

Curuzu —, compõem grupos étnicos discriminados na sociedade.

estéticos e em modos de trabalho centrados em
convivências plurais.5

As escolhas identitárias têm a ver com um processo de
identificação de um grupo social, composto de diversos elementos,

Esse processo de extermínio se justifica pela “pedagogia da

mas principalmente por um posicionamento político. Dessa forma,

monstrualização” que constrói o ódio a estes sujeitos, a indiferença

afirma-se A ou B, imputa-se ao sujeito uma delimitação de “nós e

aos problemas enfrentados – sem permitir que o afeto se construa

eles” que define um espaço social ocupado. Ser negro e identificar-

entre estes sujeitos. Assim, compreendemos quando, dentro

se como tal coloca o indivíduo em um espaço; entretanto, há

das comunidades, ouvimos de moradores que a ação da polícia

diversas possibilidades de identidades dentro da população negra.

é justificável para “acabar com o mal”, sem perceber que estão
falando de si.

Falamos no que tange ao kwe, portanto, a partir de uma
identidade coletiva – sou porque sou parte de–, mesmo compondo o

Segundo a antropóloga Avtar Brah, a racialização do

mesmo grupo étnico, reforçando seus laços através da identidade

poder opera em e através dos corpos. Ou seja, esse

política “religião de matriz africana”, que visa garantia de direitos

discurso e essa representação são indissociáveis do poder

sociais — as modificações estruturantes no cotidiano da vida

político e econômico que constituem. Sem a racialização,

comunitária obedecem à lógica globalizante que busca construir,

o processo colonial e a hierarquização política e

entre outras coisas, uma cultura massificada na qual o diferente

econômica teriam, sem dúvidas, maiores dificuldades de

não tenha lugar.

serem apreendidas e instituídas. Isso significa que não
há hierarquia de opressões. Elas agem interseccionadas

No ano de 2018, o kwe se envolveu diretamente na campanha

e de modo indissociado para a manutenção da estrutura

eleitoral. Sob o slogan Agora é o Axé, organizaram a campanha a

de dominação6.

deputado federal de Pai Robinho, Babalorixá do terreiro Alabaxé,
localizado na cidade de Maragogipe, recôncavo baiano. Mais

Nesse sentido, tanto o Curuzu como território negro em sua

importante do que o resultado das eleições, na qual Pai Robinho

origem e ocupação, o Vondun Zo Kwe, como território negro

obteve mais seis mil votos no estado, é o processo da campanha. A

ancestral, histórico, cultural e religioso, sofre processos de exclusão

comissão organizadora da campanha foi composta por jovens de

baseados na racialização, intersseccionada com todos os elementos

terreiro que, indignados com os representantes eleitos nos últimos
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pleitos, resolveram chamar alguém que fosse e verdade “do axé” e

consulta pública, realizada via plataforma on-line e por algumas

não simpatizante para se candidatar. Mais do que isso, construir

audiências presenciais.

a candidatura pautada na identidade religiosa visando garantir
“que nossa voz seja ouvida” no legislativo. A campanha foi feita sem

O Plano Municipal de Cultura (PMC) é um instrumento

recurso, basicamente utilizando as redes sociais e recursos das

de planejamento e execução de políticas públicas de

pessoas que acreditaram no projeto.

cultura por um período de 10 anos. Nele estarão incluídas:
diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores de
resultados para o seu acompanhamento.

O debate do Agora é o Axé! se inicia na campanha de Pai
Robinho, e tende a se estender para os próximos pleitos eleitorais.
Mesmo com esse resultado, que pode parecer tímido, Pai Robinho

Embora tenha existido participação do Conselho Municipal de

é suplente do deputado federal mais votado da Bahia, um pastor

cultura nos debates de construção do plano, esse lugar continua

fundamentalista.

sendo restrito aos grupos populares, o que faz com que apenas
algumas pessoas acompanhem o processo. Mesmo assim, o tema

O debate das religiões de matriz africana com a política

das comunidades negras tradicionais perpassou por diversas

partidária e representativa nunca teve espaço demarcado por

metas estabelecidas no plano. A meta que se iniciou com sua

tendências ou partidos políticos. Podemos dizer que isso não

implementação em 2019 foi a da criação do Corredor Cultural da

faz parte do pensamento filosófico de nossa religião, já que não

Liberdade, “a intenção é transformar a localidade em um corredor

acreditamos em processos exclusivistas religiosos. Nesse sentido,

cultural, onde estão localizadas entidades como o bloco afro Ilê

esses posicionamentos sempre estiveram a cargo de cada pessoa.

Aiyê e o Terreiro Vodum Zo”, segundo representante da Secretaria

Entretanto, nos últimos anos, com o avanço do fundamentalismo

de Cultura de Salvador, em entrevista concedida ao jornal Leia Já

e o avançar do desmonte da laicidade do estado brasileiro, cresce

notícias.

a necessidade de termos políticos que dialoguem com nossas
questões e temas e, mais ainda, que reafirmem nossos direitos,

Embora a comunidade do kwe tenha sido citada como referência

os quais nem mesmo alcançaram a efetivação e já estão sendo

na implementação do corredor cultural, a comunidade afirma que

desmontados. Debater política e representação hoje é, também,

não foi convocada para as reuniões realizadas.

pensar a manutenção de nossos espaços sagrados.
As opiniões são diversas sobre o assunto. Para alguns dos
No ano de 2018, a cidade de Salvador construiu seu Plano

entrevistados, essa obra resulta, além da melhoria da mobilidade

Municipal de Cultura, em fase de finalização, após realização de

urbano do Curuzu, em uma disposição visual mais bonita para sua
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comunidade. Outros entrevistados em nosso trabalho de campo,

mobilização ao seu entorno, mantendo, assim, o legado ancestral e

Fabrício e Bigode, manifestaram suas preocupações com a realidade

a chama da vida que é o espaço sagrado de seu kwe.

dos impedimentos de trabalho de alguns empreendimentos locais,
pois a prefeitura de Salvador já afirmou que praticamente todos

Para os entrevistados no grupo focal 3, a comunidade só

os lava-jatos da rua do Curuzu serão removidos definitivamente,

ganhou esperança e renovou a ideia de possibilidades com as ações

referindo-se às atividades realizadas nas ruas. Só terão possibilidade

realizadas pelo kwe. Quando a comunidade se debruça em agir

de continuidade os donos de lava-jatos que possuírem garagens

para mudar o que não está de acordo com a regra “do bom viver”,

para, ali dentro, realizar suas atividades, ressaltando que menos de

ela compreende que pode mover o mundo. Segundo Ogan Valtinho

10% das casas têm garagem.

“as casas de candomblé é que conseguem realizar as mudanças
mais profundas dentro de uma comunidade. O Vodun Zo inspira

A grande questão que está posta é para quem é destinada essas

muitos outros grupos a se mobilizarem também”.

obras de empreendimentos, já que os impactos na vida cotidiana da
população não foram pactuados. Será mais uma obra apenas para
facilitar o acesso de turistas a esse território negro? Será mais uma
obra de maquiagem para apenas embelezar o bairro? É necessário
continuar na pressão de pautar as ações do poder público e
fazer valer o que está previsto no Plano Municipal de Cultura, o
qual reafirma o papel social e cultural das comunidades negras
tradicionais, afirmando que essas pessoas devem ser ouvidas na
implementação das políticas e ações do poder público.
Paralelo às ações do poder público, o kwe se mantém em sua ação
de desobediência, que é manter-se vivo numa sociedade que usa de
todas as formas para o aniquilar, afirmando seu legado construído
pela ancestralidade, promovendo vida, cultura, identidade afrobrasileira e promovendo diálogos de paz. Nos últimos tempos
nossa busca de paz é embasada no combate constante para nos
mantermos vivos, com voz. E para além de ter voz, sermos ouvidos.
O Vodun Zo, quando não é ouvido, grita. Promove movimento e
86

CONSIDERAÇÕES NADA FINAIS E NOVOS CAMINHOS
Afinal, a periferia tem potência? A questão motivadora da
pesquisa apresentada neste artigo é se, na periferia, existe potência.
Identificamos como potências as ações do kwe: a capacidade de
articulação com diversos atores, de realizar e estimular mobilização
coletivas em causas comuns ou em temas específicos, de mediar,
na comunidade do Curuzu, relações com o Estado e outros atores
sociais, de propor e realizar ações a partir do que é pactuado
dentro desta comunidade religiosa; as pautas são abraçadas na
coletividade do Curuzu, a partir daí se organiza o “como fazer”.
Acredito que este texto tenha apresentado a potência das ações
realizadas pelo kwe durante estes anos de ação e diálogo junto a
comunidade do Curuzu. Um dos pontos que vale colocar esforços
e que foi constatado durante essa pesquisa foi que existe várias
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iniciativas de ações potentes na comunidade do Curuzu, para além

Vodun Zo quanto espaço de ação e transformação. As expectativas

das ações do kwe. Existe proximidade, mas não há construção

da comunidade são de que as ações realizadas pelo kwe se

coletiva. Em diversos momentos das entrevistas foi sinalizado

sustentem, ampliem-se e agreguem novos parceiros. Um aspecto

que não há o agente agregador, alguém para trazer os diversos

pontuado por uma das entrevistadas foi a necessidade de apoio

atores sociais para um espaço de construção coletiva. Considero

psicológico para as pessoas, tendo em vista a baixa autoestima, que

relevante questionar se o Vodun Zo kwe deseja desempenhar

se agrega com as diversas violências cotidianas que mais e mais

esse papel, já que lhe é possível transitar nos diversos grupos.

destroem os sonhos, minam as capacidades e deixam as pessoas

Para isso, é necessário muito diálogo e pactuação de objetivos

estagnadas em seus lugares.

comuns. Segundo Nem, a construção de trabalhos com mais de
uma cabeça pensante certamente trará melhores resultados: “Se já

Talvez se, em cada curso, antes de começar na prática

conseguimos fazer coisas boas, ajudar a comunidade trabalhando

tivesse um acompanhamento com um psicólogo,

de maneira independe de cada associação. Imagino que, juntos,

acredito que a frequência e resultado final seriam bem

vamos avançar muito mais”. Para Geruza: “Além da união trazer

mais aproveitados, porque nosso povo negro sempre

melhores resultados em relação às ações, isso também fortalece

escutou de nossa incapacidade e isso internalizou em

nossa comunidade enquanto pessoas que realmente vivem num

nós, então muitos começam, mas na primeira dificuldade

coletivo, enfrentando as adversidades sociais e buscando nossa

param ou ainda tem os que irão concluir o curso, mas

superação e igualdade para com o todo”.

não terão força e determinação de dar continuidade por
não se acharem capazes.

Para nós a “potência da periferia” são as práticas do kwe que
se afirmam na reinvenção de estratégias, na possibilidade e na

Os caminhos são muitos, as dificuldades enormes, os sonhos

ação deste espaço como agregador de pessoas diferentes, no papel

maiores ainda. Mas como pra nós, religiosos de matriz africana,

exercido pelas lideranças, como com Dote, uma pessoa que pode

não existe acaso, o kwe não se dobra as adversidades e se manterá

ajudar na resolução de conflitos e facilitador nas conciliações. As

como espaço de resistência e desobediência ao sistema racista

estratégias de sobrevivência e manutenção da história e cultura

que ordena nossa sociedade. Continuará sendo este espaço de

afro-brasileira desempenhadas pelo kwe revisitam as práticas de

promoção de vida e esperança.

nossos mais velhos, que já faziam uso das pessoas públicas e de suas
relações; agrega elementos na modernidade com o uso das redes
sociais e ferramentas tecnológicas, sem perder a direção do que

Tolù: Um homem saiu para caçar uma galinha, e capturou um
elefante. Persista todos os dias. Axé, Awò

importa: manter viva a história e cultura do povo jeje afirmando o
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Ana Gualberto
Omo Orixá Oxum, mãe do Caio. Mestra em Cultura e Sociedade
pela UFBA, Historiadora pela UERJ. Integrante da Rede de
Mulheres Negras da Bahia e da Rede de Mulheres de Terreiro da
Bahia. Atua em pesquisas e ações sociais com comunidades negras
tradicionais, povos de terreiro e comunidades quilombolas, desde
2002.

GLOSSÁRIO

Dofono Hunxi Martins

Ekedy: Cargo de mulheres que são escolhidas por Orixás, Voduns
ou Inkises para “cuidar dele” e da casa. Não incorpora.
Dofono: Primeiro a ser iniciado, pela ordem de iniciação.
Iawo: Pessoa iniciada para Orixá, que incorpora.
Iyá Ojú Omò: Mãe que olha as crianças.
Kwe: Terreiro.
Vodunzi: Pessoa iniciada para Vodun, que incorpora.
Omo Orixá: Filho de orixá, pessoa iniciada.

Vodunsí do Vodun Zô, iniciado vodun adaem, músico, aprendiz do
sacerdote Doté Amilton, graduando em história.
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Seminário Potência das Periferias
UNIperiferias, novembro 2019
Foto: Francisco Cesar

RESUMO

Abi Orun – venham dançar também

Ao acompanhar o processo de criação do grupo de dança Abi Orun,
pretendeu-se refletir sobre a Casa de Candomblé. Sua tradição
com a formação de mulheres pode ser entendida como espaço
alternativo de múltiplos letramentos. Nesse sentido, buscou-se
refletir especificamente sobre a atuação do Grupo de Jovens de
Terreiro Abi Orun, da Casa de Candomblé de tradição Ketu, Ilê Ase
Ogun Ida Wura, do município de Uberlândia, Minas Gerais, e como
se conforma como espaço negro de letramento negro, que pode
possibilitar a emancipação criativa e a formação negro feminista
de meninas e mulheres negras a partir das narrativas tradicionais
para o feminino e seus desdobramentos nas práticas cotidianas
com a linguagem.

Vodun kohun no mado dan e /Vodun Kohun no
mado dan e/E mi aue

PALAVRAS-CHAVE

(O vodun Bessen chama todos os voduns

educação e comunidade de terreiro, educação de mulheres negras,
educação afrocentrada

para dançar com ele)
Cintia Camargo Vianna
Bruno de Oliveira Góes dos Santos
Isma Almeida
Maria Gabriela Ruiz de Almeida
Ana Paula Elias da Silva
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QUANDO NOS CHAMARAM PARA DANÇAR

Ao conceito de Letramento social de Street (2014) associamos o
conceito de Letramento de Re-existência executados em espaços

O texto que ora apresentamos é fruto do trabalho com o Abi
Orun , grupo de dança de jovens de terreiro, ligados em sua
1

de socialização, de prática religiosa e majoritariamente negro,
proposto por Sousa (2011).

maioria à Casa de Candomblé de tradição Ketu, Ilê Ase Ogun Ida
Wura, no munícipio de Uberlândia, Minas Gerais. Fundado em

Essa perspectiva que atribuímos para o grupo de jovens e

2018, o grupo reúne em média 30 jovens e crianças entre 9 e 35

para suas ações dialoga com os marcos teóricos apontados na

anos e, juntamente com a Casa de Candomblé, ocupam um bairro

Carta da Maré, Rio de Janeiro – Manifesto das Periferias (2017), no

periférico e de ocupação majoritariamente negra do município, o

editorial da primeira edição da Revista das Periferias (Maio/2018),

bairro de Tocantins. Nesse mesmo ano o Ilê Ase Ogun Ida Wura

intitulado “O Paradigma da Potência e a Pedagogia da Convivência”

mobilizou a organização e efetivação do 1º Encontro de Juventude

(Fernandes; Silva, Barbosa) e no “Um espaço em busca de seu lugar:

de Terreiro do Triângulo Mineiro.

as favelas para além dos estereótipos” (Silva) em conjunção com a
perspectiva do Letramento de Reexistência (SOUZA: 2009, 2010,

Dentre esses jovens, apenas uma das lideranças religiosas

2018) e dos principais marcos para uma educação antirracista e

tem curso superior na área de Administração de Empresas. O

descolonizadora no Brasil, construídos a partir da promulgação da

coreógrafo do Grupo é cotista e está no primeiro ano do Curso de

lei 10.639.

Design na UFU – Universidade Federal de Uberlândia. As crianças
e adolescentes são, na sua maioria, moradores também do bairro

A Carta aponta ainda potencialidades que comumente o Estado

Tocantins e estudam em duas unidades escolares, a saber, Escola

e as instituições desconsideram ao pensar sobre a periferia ou

Estadual Neusa Rezende e Escola Municipal Mario Godoy Castanho.

ainda ao idealizar políticas para essas localidades. É preciso que se
empreenda uma aproximação da periferia movida por aquilo que

O Abi Orun configura-se como um potencial espaço de

ela pode oferecer, produzir, criar e não apenas por aquilo que lhe

letramento negro e de ressignificação simbólica para as práticas

falta. É preciso considerar, portanto, a importância de repensar

culturais, sociais, religiosas e de ocupação do espaço urbano. Para

ações em áreas periféricas com populações entendidas como

reflexão acerca das práticas cotidianas com linguagens artísticas

periféricas.

múltiplas empreendidas pelo grupo de dança utilizamos uma
O trabalho com esse grupo de jovens de terreiro possibilita

associação do conceito de Letramento Social proposto por Street
(2014), que aponta para um extrapolamento da ideia de letramento

acessar

restrita ao acesso à utilização de registros linguísticos padrão.

2005) (GOMES: 2012), por exemplo, da relação que comumente
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se estabelece com o ato de narrar e criar em espaços escolares,

(para aquelas mulheres e suas vidas) dominantes.

alternativas essas que apontam para a possibilidade de reverter
a representação social tipicamente negativa que se associa a

É preciso considerar que estratégias de distinção social e

esse grupo (mulheres negras, jovens e periféricas). É interessante

racial vão ser usadas para reforçar hierarquias de humanidade e

destacar que, apesar de o grupo trabalhar sob uma perspectiva

opressão por meio de violência simbólica. Nesse sentido, é preciso

que transgride as normas comumente operadas em espaços de

pensar como o Abi Orun potencializa um processo de alçamento

educação, que segue a lógica de uma corporeidade eurocêntrica

dos corpos negros e daquela prática cultural a um lugar fora desse

e, apesar de contar com uma prevalência de mulheres e meninas

locus da humilhação pública e da desumanização.

na maioria dos ensaios, inclui em suas apresentações um número
maior de rapazes, por preservar a ordenação tradicional das Casas
de Candomblé Ketu, nas quais apenas meninos e homens tocam
instrumentos e as vozes de solo são, de modo geral, também
masculinas2.

Por meio das práticas desenvolvidas coletivamente no Abi Orun
pode ser possível alçar à normalidade a vida cultural que se produz
nesse território periférico. O fato de produzir apresentações a
partir de uma tradição de cultura religiosa negra, dentro da Casa
de Candomblé, com jovens negros, potencializa um processo de

Partindo das reflexões acerca do “Paradigma da Potência” e

normalização desse território e dos corpos que aí habitam. Nesse

pensando à luz da “Pedagogia da Convivência” é necessária uma

caso, o Abi Orun se torna um locus de redefinição de padrões

breve reflexão sobre o lugar onde está localizado o grupo analisado

modelares criados pela branquitude (BENTO: 2002) para gênero,

e como esses lugares formam o ideário de representações negativas

raça e poder, por exemplo.

sobre o lugar e os corpos que ali habitam. Historicamente,
o imaginário social que paira sob o bairro periférico e sob a
população negra que ocupa essas áreas é uma aura de incapacidade,
de ausência e sobre esse imaginário vão construir-se regimes de
verdade negativa sobre essa população e seu espaço. Há o que os
autores do editorial “O Paradigma da Potência e a Pedagogia da
Convivência” apontam como sendo um “processo de aniquilação
simbólica” – qualquer tentativa de criação de contra-narrativas,
como é o caso de trabalho como o Abi Orun, vai passar por “filtros”
pré-determinados socialmente e que vão apontar essas “respostas”
como inferiores, posto que se apresentam contrárias às explicações
100

É necessário pensar como é possível criar alternativas que
gerem a convivência e compartilhamento da cidade. Nesse sentido,
o Abi Orun pode vir a ser compreendido como uma resposta estética
da periferia urbana, social e racial às desigualdades urbanas. O
grupo vai apresentar outra dimensão simbólica para o fazer arte
no munícipio, um fazer que não compartilha do universo simbólico
hegemônico branco e que pode, por isso, apontar um novo olhar
para a importância do fomento de arte negra e educação popular.
A partir do Paradigma da Pedagogia da Convivência (Jares:
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2008), é possível refletir sobre quais poderiam ser os acordos

prática política.

possíveis entre a comunidade Abi Orun e os territórios escolares
institucionais que eles frequentam, pois é a partir da avaliação

Essa produção de arte periférica, em certa medida, signatária

desses acordos que se verificaria em que termos aconteceriam as

da perspectiva “fanoniana” para restabelecimento de humanidade,

interações. Essa afirmação faz pensar, por exemplo, nas narrativas

constrói-se em grupos de teatro, na ação de organizadores e

de alfabetização tardia, com as quais tivemos contato, para crianças

participantes de sarau. O Abi Orun se enquadra nessa categoria

e adolescentes que são ativos na comunidade religiosa, no grupo de

de território de produção de arte periférica, que gera processos de

dança e em outros espaços de socialização negros do município e

humanização, pois usam esse espaço de criação e difusão artística

têm suas trajetórias escolares atravessadas por práticas racistas e

como território de emancipação humana. Em grupos como o Abi

diferentes processos de invisibilização. Para nós, essas narrativas

Orun, o que se verifica é a articulação de uma proposta identitária

apontam para a fragilidade dos acordos que vêm sendo celebrados

que humaniza e positiva a ancestralidade negra dos integrantes.

no e com o território escolar formal, nos processos de letramento
para artes e literatura.

Assim, pensar na potência da periferia e sobre como ela se
constrói é também pensar na proporção que coletivos como o

Talvez, um dos encaminhamentos mais significativos que

Abi Orun podem adquirir no âmbito de seu próprio território e,

pudemos acessar ao trabalhar com o grupo durante os meses

também, o peso que podem adquirir no âmbito das negociações

de abril a outubro de 2019 foi pensar sobre como, em virtude da

com o território escolar institucionalizado.

fragilidade dos acordos estabelecidos entre o território escolar
e crianças e adolescentes negros, instaura-se um processo de
interdição do corpo e das práticas culturais e, consequentemente,
invisibilização desses sujeitos e de sua cultura.

Nesse sentido, a experiência de acompanhamento das atividades
do grupo de jovens de terreiro Abi Orun, leva a entendê-lo como
alternativa educativa, como um espaço alternativo de “letramento
negro”, como um desdobramento de processos ancestrais de

Nesse sentido, adotar a perspectiva da “pedagogia da
convivência”, permitiria à escola e à comunidade de religiosidade

letramento e resistência historicamente empreendidos pelas
populações negras na Diáspora a fim de fazer manutenção de si.

de matriz africana redefinir os acordos estabelecidos entre os
diferentes grupos étnico-culturais e o espaço escolar. A ideia de
“potência periférica” pode apontar para o uso crítico do termo
periferia que, conjugado à produção de arte pode resultar em
uma produção de arte periférica política ou que aponta para uma
102

Significa, pois, pensar a possibilidade de aproveitamento
dessa prática nos processos de escolarização de jovens negras
nas instituições formais, especificamente, pensar como essa
experiência de construção a partir do corpo, da palavra, da dança
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e da afro-religiosidade pode ser material para pensar o ensino de

periférico e do território de religiosidade de matriz africana

literatura a partir da Lei 10.639.
Assim, tentamos alcançar a verificação da presença de
elementos e estruturas na prática do Abi Orun que poderiam ser
ABI ORUN – UM LOCAL NEGRO

exemplares de uma prática antirracista de ensinar e aprender artes
e literatura. A partir desse preâmbulo, surgem muitas indagações,

O Abi Orun surge com um grupo de dança, composto por
meninos e meninas, moças e rapazes de Casa de Candomblé que

talvez mais indagações que certezas, na verdade. Dentre elas, são
destacáveis:

desejavam ter representação dentro do tradicional congresso de
matriz africana que acontece no munícipio. O grupo de dança acaba
por criar um espaço negro de educação não institucionalizada, no

1. As instituições escolares consideram o acervo cultural que as
crianças e adolescentes negros e negras carregam em si?

qual os jovens envolvidos vão poder criar a partir do acervo cultural
de matriz africana que recebem dentro de suas casas religiosas.

2. As instituições escolares consideram como acervo cultural
a ser mobilizado aquilo que podemos denominar como cultura de

Assim, quando se fala em educação afrocentrada ou, como

terreiro?

é o caso do Abi Orun, um grupo não formal de educação, que se
constitui como agência de “letramento” artístico afrocentrado, em

Para que essa reflexão se desenhe minimamente é preciso

um espaço negro de convivência, o que buscamos é o exame ou

pensar sobre como seria uma educação afrocentrada, elaborada

ao menos a verificação de quais elementos poderiam entrar em

a partir da epistemologia da afrocentricidade. A abordagem ao

diálogo com o espaço escolar institucional.

paradigma da afrocentricidade remonta ao pensamento panafricanista formulado a partir do século 19. Entretanto, Molefi

O que moveu o incômodo inicial desse trabalho é considerar
como acontece o processo de organização, construção e exposição

Asante (1991) é o responsável pela sistematização do corpo teórico
do paradigma da afrocentricidade.

artística de terreiro. Pensar sobre, em que medida, essa prática
de ordenar, construir, mobilizar o próprio acervo e patrimônio
cultural da tradição contribuiria para dois pontos fundamentais:

Pensando no desdobramento do paradigma da afrocentricidade,
Renato Noguera (2010) destaca a categoria de localização. Nogueira
destaca dentro do paradigma da afrocentricidade como proposto

1. a construção de uma educação institucional afrocentrada;

por Asante (1990), o conceito de localização, que vai oferecer
para a cultura, a tradição, a experiência africana uma posição de

2. a visibilização da potência artística que emana do território
104
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centralidade. Assumir ou oferecer essa centralidade significa evitar

Nesse sentido e, partindo do conceito da afroperspectiva, que

a marginalização ou a invisibilização de sua própria trajetória

aponta como principal categoria pensar o território, a localização

histórica e cultural evitando, assim, todas as consequências

como agência do locus de produção de conhecimento, percebemos

negativas do desconhecimento de projeto civilizatório e, por

a partir da imagem acima, de um trecho de apresentação do grupo,

conseguinte, epistemológico ao longo do desenvolvimento da

como são mobilizados elementos e estruturas próprias da liturgia

humanidade .

de matriz africana para serem teatralizados no espaço público (o

3

orixá Oxumaré está sendo encenado).
Assim, a possibilidade de investigação sobre as práticas
empreendidas pelo Abi Orun implicam necessariamente pensar

Com base nessa leitura de imagem, cabe indagar o que

sobre o território escolar como palco de reconstrução epistêmica

significaria no cerne da prática criativa do grupo a dimensão

para as práticas de produzir e circular conhecimentos. Isso

que a experiência africana assumiria, o que significa dizer que, as

consistiria no agenciamento da experiência africana que, em

crianças e adolescentes vão mobilizar um acervo cultural, no caso

decorrência da prevalência do modelo eurocêntrico é, como

dos integrantes do grupo que é oriundo da tradição Yoruba/Ketu

toda experiência que não atende aos modelos eurocêntricos,

e vão dar a ela centralidade, ou seja, dessa tradição é que surge o

marginalizada. Sendo assim, ao pensar no Abi Orun, o grupo de

material para a criação. É necessário considerar que na ação do

dança é lido como a localização apontada pelo filósofo, e cabe

grupo Abi Orun e na Casa de Candomblé, territórios nos quais o

pensar sobre o território escolar institucional, se ele e seus agentes

acervo afro-cultural é central, o que se percebe são as crianças

negociam essa territorialização.

e adolescentes como agentes, mobilizadoras, organizadores e,
principalmente, criadores.
Esses mesmos sujeitos no território escolar institucional vão
apresentar narrativas de fracasso escolar, de não familiaridade e
de passividade frente à dinâmica escolar tradicional. Diante disso,
talvez o maior e mais importante tensionamento possível seja
que o território de letramento negro, como o terreiro, oferece a
possibilidade de protagonismo, já o território escolar institucional,
não. Nem mesmo após a implementação da lei 10.639.

(imagem de acervo do grupo – apresentação na prefeitura do munícipio de
Uberlândia/MG
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Não é objetivo deste trabalho produzir uma reflexão profunda
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acerca das estruturas que sustentam e mantêm as desigualdades

essas crianças e adolescentes do grupo de dança carregam. É

sociais e raciais de grupos que vivem em territórios periféricos,

fundamental pensar sobre quais as concepções para humanidade,

mas achamos por bem destacar que, ao pensar sobre a presença

natureza e conhecimento que a escola manipula.

dos componentes do grupo Abi Orun no território escolar, vem à
cena a marginalidade que ainda é reservada ao acervo cultural da

Ao pensar no conhecimento produzido e veiculado pelo Abi

tradição de matriz africana que eles carregam no corpo. A escola

Orun, surge uma indagação inevitável sobre qual seria a relação

considera a possibilidade desse acervo? Permitem e/ou consideram

com o conhecimento que se constrói nesse espaço, além disso,

a existência das crianças e jovens negros em seus bancos escolares

faz-se necessário também pensar sobre qual seria a relação com o

como sujeitos portadores e produtores de conhecimento?

conhecimento artístico que de fato a escola desenvolve.

O Abi Orun, diferentemente da escola, parte de um “lugar”

É importante, também, pensar nas tensões que advêm da

africano que a religiosidade resguarda. No grupo de dança,

aproximação entre uma visão afrocentrada para educação e uma

crianças e adolescentes negros são agentes artísticos e não

visão eurocêntrica no que diz respeito, por exemplo, à categoria

coadjuvantes. Isso faz pensar que nas práticas de “letramento” para

de tempo. No grupo de dança, nos dois momentos de criação que

artes e literaturas na escola não é oferecida em nenhum momento

acompanhamos, o tempo ao qual se recorre com o objetivo de

centralidade para a experiência negra com artes.

buscar material para a criação é o passado, evidentemente, não
sendo qualquer passado, mas um passado imaterial, um passado

Nesse sentido, o Abi Orun promove possibilidades de pensar,
registrar e encenar a partir de uma topologia afromatricial. No

ancestral, pois na condição de prática afrocentrada, a criação
alimenta-se da tradição.

grupo de dança, os jovens podem reorientar e recentralizar,
portanto, suas experiências com o corpo e com as alternativas

Aqui, temos mais uma indagação sobre a qual refletir: pensamos

artísticas, o que os alçaria à posição de agentes potentes e não mais

sobre qual seria a relação que a Escola estabelece com o passado,

de vítimas ou indivíduos (ou grupos) dependentes.

e mais, com qual passado da comunidade negra ela se relaciona.

O grupo Abi Orun apresenta, diferentemente da experiência

Noguera (2010) aponta que para que uma prática pedagógica

escolar, uma prática afrocentrada, pois lida diretamente com

se empreenda, necessariamente essa prática passará pela relação

sua tradição ancestral. Diante disso, insisto na indagação sobre

com o tempo, com o passado. Entretanto, é preciso destacar que

como a escola se relacionaria com essa outra epistemologia,

não se trata de um passado idealizado, mítico, trata-se, antes, de

uma epistemologia afrocentrada para artes e literatura que

pensar em algo que se aproximaria de um continuum geracional.

108

109

Abi Orun - Venham dançar também

A partir da experiência de acompanhamento das atividades do

Ele afirma que:

Abi Orun o que se constata é que, para além do empreendimento de
É fundamental que todo projeto afrocentrado de

uma educação afrocentrada, é preciso que se empreenda práticas

educação

educacional

antirracistas de educação. Talvez, a maior contribuição desse

hegemônico é permeado, constituído e divulgador

projeto fosse viabilizar em territórios parceiros do grupo Abi Orun

desses valores que localizam a natureza com objeto, o

práticas de “letramento” para artes e letras que passassem pelos

conhecimento como arma e propriedade, e o ser humano

princípios de Asante (1990).

perceba

como

o

sistema

como ser que “controla” e exige que tudo gravite ao
seu redor mas, não se trata somente de identificar
os padrões hegemônicos, mas, de propor e sustentar

E COMO FICAM AS MULHERES E MENINAS NEGRAS NESSE

a afrocentricidade. É preciso conceber a natureza a

LUGAR NEGRO

partir de um lugar africano todos os aspectos da vida.
(NOGUERA, 2010, p.6.)

Pensando na discussão sobre a possibilidade de uma educação
escolarizada afrocentrada e sobre como a convivência com o

O Abi Orun cria a partir de um projeto afrocentrado apoiado em

grupo de dança é exemplar dessa prática, não é possível ignorar o

um projeto epistêmico de valores e ideias da cultura africana e, nesse

processo de subversão de uma ordenação ancestral para o controle

sentido, conjuga em sua prática os princípios que Karenga (2003)

feminino das Casas de Candomblé, e de como essa subversão

aponta: “a) centralidade da comunidade; b) respeito à tradição; c)

impacta diretamente na vida cotidiana delas.

alto nível de espiritualidade e envolvimento ético; d) harmonia com
a natureza; e) natureza social da identidade individual; f) veneração
dos ancestrais; g) unidade do ser.” (p.6)
Nesse caso, esses princípios ou elementos garantem, desde
que alinhados à toda extensão curricular, a possibilidade de
uma educação afrocentrada. Assim, lidamos a todo o tempo com
uma tensão central que é o como articular esses princípios que
aparecem explicitados na prática de construção artística do grupo
de dança com a prática escolarizada para artes e literatura.
acervo - coleta de material em áudio do grupo
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Nesse sentido, uma das atividades mais intensas, desenvolvidas

manutenção e reprodução de estruturas simbólicas que vão

durante o acompanhamento do processo criativo do grupo de

influenciar diretamente as relações sociais. Quando penso sobre

dança, foram os momentos de conversa, mobilizados pelas próprias

as ações do grupo de dança e como elas avançaram, vejo que essa

adolescentes que giravam em torno das seguintes temáticas:

é uma questão fundamental para compreender a dinâmica criativa

escola e religiosidade de matriz africana, racismo e a vida na

do grupo, especialmente no que diz respeito às relações de raça,

escola, gênero, raça e a experiência escolar. Muitos pontos podem

gênero e sexualidade.

ser destacados, dentre eles gostaria de dar relevo à relação que elas
estabelecem com o espaço escolar em contrapartida à relação que

A religiosidade vai conferir sentidos e significados às relações

elas estabelecem com o espaço religioso e, por contiguidade, com

de gênero e as questões concernentes ao campo da sexualidade;

o grupo de dança. Para pensar sobre as palavras delas, é preciso

significa dizer que a religiosidade vai apontar para como os

refletir sobre a posição das mulheres negras no Candomblé. A

sexos vão se reconhecer socialmente. É necessário pensar no

intenção é refletir um pouco sobre como e porque há, no contexto

espaço religioso como, também, um espaço de naturalização das

do grupo, um apagamento do protagonismo que historicamente

desigualdades sociais diversas. A ação com o grupo de dança

é ocupado por mulheres negras no contexto da religiosidade não

Abi Orun explicita essa fragilidade, pois, apesar de não ser um

se concretiza no grupo de dança. O que se verifica é uma grande

espaço propriamente religioso, tem sua dinâmica organizada

dificuldade de alçar o lugar de protagonismo em virtude da

pela experiência religiosa. Cabe indagar, então, como ficam essas

presença de lideranças masculinas.

desigualdades em relação ao espaço afro-religioso.

Nesse sentido, o trabalho com o Abi Orun faz pensar sobre qual

Maria Lugones (2014) aponta para o fato de que o imaginário

é o lugar que a religião ocupa na vida dos jovens do grupo. Pensar

colonial constrói um mundo em que os gêneros, são hierarquizados.

sobre esse lugar ajuda a entender os desdobramentos das relações

É preciso considerar, segundo ela, que gênero e raça também

políticas como se organizam nos terreiros e, de certa forma,

foram colonizados e colocam as mulheres em situação/posição

deslocam-se para o grupo de dança e vão determinar as relações

subalterna. Assim, é na colônia que se constrói a hierarquia entre

no território escolar institucional, por exemplo.

mulheres negras e brancas, restando às brancas o lugar de pureza
e passividade e, as negras, o lugar da lascívia e da promiscuidade,

É preciso pensar na religião a partir da modernidade, pois

imaginário com o qual lidam até hoje.

nesse momento, há uma redefinição das relações entre Estado,
religião e política. A religião desempenha, assim como o espaço

Marion, Pinheiro e Mayonga (2012) apontam para o

escolar institucional, um papel fundamental na construção,

protagonismo de mulheres negras no espaço afro-religiosos e não
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é isso que vemos concretizado quando observamos a dinâmica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

do Abi Orun. Nesse sentido, o que percebo é uma replicação da
ordem ocidental vigente para a relação entre gêneros, o que vejo

A proposta de trabalho apresentada como projeto para o Edital

é praticamente um impedimento de qualquer possibilidade de

Potências da Periferia 2019 da UNIperiferias era, grosso modo,

protagonismo entre as meninas e mulheres do grupo. Apesar de

acompanhar o processo criativo do grupo de dança Abi Orun, grupo

historicamente os candomblés serem espaços de protagonismo

de jovens de terreiro localizado em bairro periférico da cidade de

feminino, não é o que se verifica nesse grupo.

Uberlândia.

Ao mesmo tempo, quando observo as imagens de apresentações

O acompanhamento desse processo de organização e

e ensaios, o que é possível ver são corpos femininos negros

criação de apresentação e/ou produto artístico a partir de uma

desinterditados, diferentemente do que acontece no espaço escolar

proposta externa, produzir uma apresentação que falasse sobre

institucional. Nos depoimentos, elas vão apontar o espaço afro-

a experiência de ser mulher / menina negra, de religiosidade de

religiosos como o mais protegido e, portanto, aquele que no qual

matriz africana e dos impactos dessa experiência na vida secular

todas suas potências podem ser explicitadas.

das participantes, especialmente no espaço escolar formal, coloca o
grupo de pesquisadores diante de uma série de impasses, dentre os

O espaço do Candomblé e, por contiguidade, o grupo de dança,

quais cabe destacar os tensionamentos gerados pelas questões de

são espaços em que as faltas se transformam em potencialidades,

gênero, raça e mobilização de patrimônio cultural dentro e fora do

no qual a subalternidade pode aparecer como “posicionalidade”

espaço de letramento negro, que é como entendemos o Abi Orun.

de prestígio. No Candomblé de onde esse grupo é oriundo não se
verifica a replicação de uma ordem matrilinear (Marion, Pinheiro e
Mayonga. 2012, p.166)

Talvez o ponto mais interessante sobre o qual cabem
desdobramentos e a produção de outras reflexões seja o fato de
que, a partir da convivência criativa com o grupo Abi Orun, foi

Entretanto, resta no discurso das meninas do grupo o

possível verificar que, em nenhum momento, ao longo do processo

apontamento de que mulheres de Candomblé são diferentes,

de criação, os jovens participantes vão buscar produzir associações

socialmente diferentes. Resta em sua fala e em suas práticas com

entre o conhecimento de matriz africana, as quais acessam a

o corpo e a religiosidade no grupo, o orgulho de ser negra e da

partir de sua vivência na Casa de Candomblé e que é, portanto,

religiosidade.

epistemologia que acessam via prática religiosa, e o conhecimento
que acessam no espaço escolar formal. Essa posição assumida
por esses jovens criadores faz pensar sobre a necessidade de
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repensar o espaço escolar a partir de uma visão afrocentrada, que

Cintia Camargo Vianna

potencializasse a centralidade da experiência africana na diáspora.

Pós-doutora em estudos da literatura pela UFF/2017. Professora
associada da UFU. Coordena o coletivo de pesquisa YALODE GEPLAFRO/CNPQ. Ativista do grupo de mulheres do terreiro ABI
ORUN.

A não consideração da centralidade do patrimônio histórico
cultural africano por parte dos espaços institucionais de formação,
a nosso ver, prejudica o processo de negociação próprio da escola.

Bruno de Oliveira Góes dos Santos
Além disso, outra contribuição desse projeto é apontar para
a necessidade de pensar em que medida espaços de convivência
negra, como as Casas de Candomblé ou o Grupo de Dança Abi Orun,
vão reproduzir a lógica eurocêntrica para as relações de gênero e

Estudante do curso de licenciatura em artes cênicas, é santista,
teve sua iniciação no mundo das artes através de projetos sócio
educacionais como o Projeto Guri, tem sua prática e suas reflexões
tanto no curso de graduação quanto nas atividades de pesquisa e
extensão atravessadas pelas questões de raça e classe.

raça, produzindo impedimentos, interdições para a construção de
protagonismo feminino negro a exemplo do que já é construído no
território escolar.

Isma Almeida
Paulistana, estudante do quarto período do curso de licenciatura
em pedagogia, é, junto com a Maria Gabriela, promotora do Baile
da Cuceta, evento de lazer e cultura voltado para a comunidade
negra LGBTQl+ uberlandense.

Maria Gabriela Ruiz de Almeida
Paulistana, é estudante do quarto período de letras/espanhol, atua
também como produtora do Baile da Cuceta e como professora de
língua portuguesa em um cursinho popular.

Ana Paula Elias da Silva
Uberlandense, é estudante do quarto período de letras/francês.
Atua num projeto de ensino afrocentrado com ensino de língua
inglesa, língua espanhola e na gestão das atividades.
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UNIperiferias, novembro 2019
Foto: Francisco Cesar

RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar o resultado de pesquisa
desenvolvida em conjunto com quatro pessoas trans de BelémPará-Amazônia, no âmbito do projeto “Transformações na cidade:
trajetórias e criatividades de pessoas trans da periferia de BelémPará-Amazônia”. O projeto fez parte do Edital Potência das Periferias,
promovido pela UNIperiferias. Nossa proposta foi trabalhar com
as pessoas trans das periferias de Belém enquanto criadoras de
narrativas autobiográficas, utilizando de linguagens artísticas que
elas têm domínio (fotografia, desenho, poesia). Como resultado,
foram elaboradas quatro narrativas que tratam da relação dessas
pessoas trans com as periferias/cidade de Belém-PA.

Autobiografias de pessoas trans em BelémPará-Amazônia: narrativas e transições na

PALAVRAS-CHAVE
pessoas trans, potência das periferias, autobiografia, belém-PA

cidade

Gleidson Gomes
Isabella Santorinne
Mauro Joaquim Souza
Rafael Carmo
Sophia Velasco
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Este artigo tem como objetivo apresentar quatro autobiografias

SOBRE O PROJETO

de pessoas trans de Belém, Pará, produzidas a partir do projeto
“Transformações na cidade: trajetórias e criatividades de pessoas

O projeto “Transformações na cidade: trajetórias e criatividades

trans da periferia de Belém-Pará-Amazônia”. A proposta do projeto

de pessoas trans da periferia de Belém-Pará-Amazônia” foi um

foi ter, como pesquisadores iniciantes, as próprias pessoas trans –

dos quatro selecionados no edital lançado pela UNIperiferias. A

dois homens e duas mulheres, que construiriam – a partir das suas

proposta do projeto, dessa maneira, foi refletir sobre as formas

vivências e criatividades, as suas trajetórias de vida, pensando em

como as pessoas trans praticam (habitam, caminham, reinventam)

uma “pedagogia da convivência” (FERNANDES, SOUZA E SILVA,

as periferias-cidade de Belém-PA. Para além da reflexão, pretendia-

BARBOSA, 2018, p. 12). O desafio lançando era que cada um e uma

se que, com base na criatividade artística (desenho, fotografia,

pudesse narrar-se utilizando suas habilidades artísticas, como

poesia) dessas pessoas, fossem criadas propostas de a cidade

poesia, fotografia e desenho.

acolher suas diversas periferias, como uma “Pedagogia da
Convivência”, como propõem Fernandes, Souza e Silva e Barbosa,

O artigo, assim, foi construído com base em duas etapas

(2018, p. 12). Assim, um dos fundamentos do projeto era de que as

do projeto. A primeira, mais teórica, centrou-se em leituras e

pessoas trans narrassem suas próprias histórias de vida na relação

debates de textos com os pesquisadores iniciantes, referentes às

com a periferia-cidade, visto que, como afirma a Carta da Maré

temáticas do projeto (transexualidades, periferias). Nessa etapa,

(2018, p. 4), são os moradores das periferias os “principais grupos

foram realizadas reuniões quinzenais com a equipe, na sede da

aptos a narrarem suas práticas sociais e culturais”.

ONG Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará
(OLIVIA), localizada na Universidade Federal do Pará e, também,
em outros espaços da universidade.

A proposta alinha-se com as discussões sobre o “processo de
distinção corpóreo-territorial” (FERNANDES; SOUZA e SILVA;
BARBOSA, 2018, p. 03), mostrando-nos que nem o corpo nem a

A segunda etapa, corresponde à construção das autobiografias

cidade são neutros, entretanto, também não são excludentes. O que

pelas pessoas trans, a partir de um roteiro de perguntas. A ideia

há, porém, são normas “sociocêntricas” (SOUZA E SILVA, 2002, p.

era que as quatro pessoas trans refletissem sobre seus lugares

07) que excluem áreas da cidade (periferias) e corpos (neste caso, os

de morada, seus trânsitos nas periferias da cidade de Belém,

de pessoas trans). A prática da periferia-cidade (CERTEAU, 2014),

mostrando suas perspectivas sobre a urbe. Nessa etapa, cada

o caminhar pelas ruas, habitar os lugares, dessa forma, depende

pessoa construiu sua autobiografia, narrando sua história de vida

de fatores para além apenas de sua estrutura física, pois envolvem

na relação com a cidade.

questões políticas e simbólicas, relações de poder.
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O projeto, com isso, visava não só compreender as vivências

que lhes foi determinado quando de seu nascimento”. Essas

trans da periferia-cidade de Belém, mas também, usando do

vivências individuais, porém, também envolvem a vivência da

potencial artístico dessas pessoas, recriar e propor uma periferia-

cidade, por vezes hostil ao que foge da norma.

cidade ideal para as suas existências. Dessa maneira, visibiliza-se
as experiências das pessoas trans em Belém de uma forma positiva

As quatros pessoas trans que compuseram o projeto e

e, ainda, evidencia-se suas potencialidades criativas, na medida

construíram suas autobiografias são: Mauro Joaquim Souza,

em que as experiências de pessoas trans por vezes são vistas

Isabella Santorinne, Sophia Assunção e Rafael Carmo. Além deles, eu,

apenas pelo viés da dor e do sofrimento (transfobias1 cotidianas).

Gleidson Gomes2, homem gay negro, cisgênero3, morador do bairro

É preciso, entretanto, mostrar que essas vidas também podem ser

Maracacuera, no distrito de Icoaraci, a aproximadamente 20km do

transformadas em arte.

centro da cidade. Eu coordenei o projeto de pesquisa, dialogando
com as pessoas trans para a construção das autobiografias. O

Considero relevante e necessária essa visibilidade positiva das

objetivo foi não tratar as pessoas trans como “objetos” de pesquisa,

vivências trans porque, como aponta a Carta da Maré (2018), entre

mas, sim, encará-las como sujeitos produtores de suas próprias

os desafios das periferias, está a “Grande incidência de violações

histórias de vida.

de direitos e preconceito contra a população LGBT, especialmente
a população trans, que culmina em homicídios deste segmento”. E,

Três pessoas que integram a pesquisa são militantes da ONG

não é de hoje que o Brasil é apontado como o país que mais mata

Rede Paraense de Pessoas Trans (REPPAT), fundada em 2016. A

pessoas trans no mundo. Uma prova disso são os dados levantadas

REPPAT não possui sede física e congrega aproximadamente 30

pelo dossiê da Rede Trans Brasil, referente ao ano de 2018, sobre a

jovens trans paraenses, com “o intuito de lutar e representar as

violência contra pessoas trans no país.

demandas de pessoas transexuais e travestis do Estado do Pará”,
como consta em sua página no Facebook. A necessidade de uma
visibilidade positiva das vivências trans parte de um contexto no

VIVÊNCIAS TRANS NA CIDADE: CORPOS, BAIRROS E

qual o Brasil aparece como o país que mais mata pessoas trans e,

TRÂNSITOS

principalmente, mulheres trans, na rua ou outros espaços públicos.

A transexualidade é entendida por Bento (2008,p. 18), como

De acordo com dossiê4 da Rede Trans Brasil, referente ao ano

“conflito com as normas de gênero”, ou, como propõe Jaqueline

de 2018, sobre a violência contra pessoas trans no país, o Brasil

de Jesus (2012, p. 14), “pessoas que não se identificam, em graus

figura como o mais violento contra pessoas trans, com 167 mortes

diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero

em 2017, e 150 em 2018 (REDE TRANS BRASIL, 2019). Desses
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assassinatos ocorridos em 2018, a maioria são de mulheres trans

de Belém. Ele faz trabalhos autônomos e mora na Cidade Nova 3,

(27 casos) e travestis (102 casos), seguidos dos homens trans (três

bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém5.

mortes), com idade entre 21 e 25 anos, em sua maioria negra (27%).
Baseados nas informações da mídia, a maioria das pessoas mortas

2. Isabella Santorinne é uma mulher trans branca, tem 29 anos,

tiveram sua identidade de gênero respeitada (54%), apesar de

e mora no bairro do Guamá, na periferia da cidade. Ela é uma das

insistirem em publicar, também, o nome de registro. Além disso,

coordenadoras da REPPAT e integra a Coordenação de Saúde da

38 casos eram de profissionais do sexo e em 59,33% dos casos, a

Rede Trans Brasil, a qual a REPPAT é vinculada.

violência ocorreu em vias públicas.
3. Rafael Carmo é um homem trans negro, tem 26 anos e mora
A região Nordeste lidera o ranking da violência contra pessoas

no bairro do Guamá. Ele é estudante de Artes Visuais na UFPA

trans, seguido pelo Sudeste e Centro-Oeste. A região Norte

e um dos coordenadores da REPPAT. Além disso, ele integra a

figura em quarto lugar, com 11% dos casos, isto é, 16 vítimas. O

Coordenação de Raça e Etnia da Rede Trans Brasil.

Pará registrou sete casos, três deles na capital, Belém. A cidade,
assim, está no mapa da violência contra pessoas trans, o que
demonstra a necessidade de visibilizar essas vivências de forma
positivada, e não apenas nesses contextos violentos. A questão
da prática da periferia-cidade também está colocada, se levarmos
em consideração que a maioria dos assassinatos ocorreu em vias
públicas.
Acreditamos que uma forma de criar visibilidades positivas
das vivências trans é investindo nas potências criativas dessas
pessoas. No caso do projeto, essas potencialidades voltaram-se
para a construção de narrativas autobiográficas. Assim, a seguir
serão apresentadas a autobiografias produzidas pelas quatros
pessoas trans, abaixo identificadas:

4. Sophia Assunção tem 25 anos, autodeclara-se parda e nasceu
em Belém do Pará. Mora no bairro do Castanheira, na entrada da
cidade. Ela é advogada e militante da REPPAT.
Os bairros nos quais residem as pessoas trans participantes
da pesquisa são: o Guamá (Belém), o Castanheira (fronteira entre
Belém e Ananindeua), e a Cidade Nova (Ananindeua). No censo do
IBGE6 de 2010, a população do município de Belém era composta
por 1.393.399 habitantes. De acordo com informações da Prefeitura
de Belém, esses bairros tiveram seus limites definidos pela Lei
7.806, de 30 de julho de 1996, e se caracterizam pelos seguintes
dados gerais, com base no censo do IBGE de 2000:
• Guamá: zona sul da cidade. Situado às margens do rio
Guamá, que denomina o nome do bairro. É também o local onde

1. Mauro Joaquim Lima Souza é um homem trans branco, tem 21

situa-se a Universidade Federal do Pará. Possui 102.124 residentes,

anos e é estudante de Artes Visuais em uma instituição particular

entre 53.084 mulheres e 49.040 homens, em sua maioria negros
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e de classes populares. A forma prevalente de domicílio é casa,

e 1.750 possuem poço ou nascente na propriedade. Sobre o

96.143, seguida de apartamento, 1.926. O abastecimento de água da

esgotamento sanitário, a rede geral de esgoto ou pluvial chega em

rede geral chega em 21.192 desses domicílios e 817 utilizam poço

119, outros 1.155 possuem fossa séptica, 699, fossa rudimentar e 9,

ou nascente na propriedade. Quanto ao esgotamento sanitário,

vala.

2.378 domicílios integram a rede geral de esgoto ou pluvial, 12.325
possuem fossa séptica, 3.314, fossa rudimentar e 2.474, vala.

1. MAURO JOAQUIM SOUZA

• Castanheira: possui esse nome por ser o local onde havia
uma árvore castanheira que representava um ponto de referência
na cidade7. O Castanheira tem em torno de 24.667 residentes, sendo
12.853 mulheres e 11.814 homens. Entre as formas de domicílio, há
maior número de casas, 21.884, seguido de 2.059 apartamentos.
Desses domicílios, apenas 4. 705 possuem a rede geral de água,
e 1.130 utiliza poço ou nascente na propriedade. 1.456 domicílios
estão ligados à rede geral de esgoto ou pluvial, 3.977 possuem fossa
séptica, 133, fossa rudimentar e 178, vala.
• Coqueiro: Denominação atribuída pelos moradores mais
antigos, devido a farta plantação de coqueiros que existia no local.
O bairro agrega 36.963 residentes, divididos em 19.326 mulheres
e 17.637 homens. Os domicílios dividem-se em 34.396 casas e 1.514
apartamentos. O abastecimento de água da rede geral chega em
4.417 e 4.081 utilizam poço ou nascente na propriedade. A rede
geral de esgoto ou pluvial está em 3.112 domicílios, 4.465 possuem
fosse séptica, 398, fossa rudimentar e 339, vala.
• Maracacuera: o bairro originou-se da ocupação dos
arredores da antiga fazenda Maracacuera, que deu nome à estrada
de acesso. Possui um total de 9.819, sendo 4.941 mulheres e 4.878
homens. As formas de domicílio são casa, com 9.655, e apartamento,
com 6. O abastecimento de água geral contempla 176 residências,

Afundo
filho de rio
no asfalto
refletindo o azul
de mim
no céu
que não fui.
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Preso
olhando meu reflexo
por baixo
em poças
em valas
			
escolhi observar
ser jogado
no pecado
aprender a ouvir
o sagrado
aceso
pendurado
na corrente
que me trouxe.
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2. ISABELLA SANTORINNE
VIVÊNCIA TRANSPERIFÉRICA A PARTIR DO OLHAR DAS LENTES
Sou Isabella Santorinne, mulher transexual, 28 anos e moradora
da periferia de Belém, do bairro do Guamá. Ele tem um total de
aproximadamente 94.610 habitantes, e é o mais populoso dos
bairros de Belém, nele está situado o campus da Universidade
Federal do Pará, tem também um dos maiores índices de casos de
violência e desigualdade social.
O objetivo de fazer essa autobiografia fotográfica é narrar
por meio das fotos como é o ir e vir de um corpo transfeminino
na maior periferia de Belém do Pará. Na verdade, mostra que meu
corpo, assim como de uma pessoa cis, também pode e deve ter o
direito de sair tranquilamente para ir trabalhar. No entanto, por
vezes tive minha identidade desrespeitada por moradores do
bairro. Principalmente quando me mudei para aquele espaço, pois
eu era de outro bairro periférico em outro município.
A transfobia faz com que muitas vezes eu não me sinta
segura para sair sozinha, pois o medo de não voltar é real. Alguns
comportamentos são intimidadores e invasivos como os olhares
e comentários discriminatórios disfarçados de piada. Eu percebo
também que muitos acabam objetificando o meu corpo, é sempre
uma curiosidade ao meu respeito ou de como me relaciono. Há
espaços em que a gente acaba sentindo uma exclusão social como
se não fossem nossos, pois as pessoas costumam nos jogar para
os guetos8, então só a presença de uma mulher trans a luz do dia
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fazendo compras, indo trabalhar ou pegando um ônibus já é um
grande espanto. Nesse processo todo vejo minha vivência como
uma forma de educar as pessoas ao meu redor e fazer com que elas
minimamente desenvolvam respeito e empatia.
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3. RAFAEL CARMO
O zine “Eu por mim, Eu no Guamá” foi idealizado para contar
um pouco da minha narrativa enquanto pessoa trans negra da
periferia de Belém do Pará. Sou homem trans, artista visual, tenho
26 anos e amazônica. Prazer, me chamo Rafael Carmo. Certamente,
minha vivência é diferente de um trans do Sul e Sudeste. Ser da
Amazônia é um fato que com certeza me faz ser visto de forma
diferenciada, o que nem sempre significa ser boa. O acesso de
informação na nossa região às vezes se dá de forma tardia.
A ideia de contar minha narrativa, ou parte dela pelo menos,
por meio do zine, é porque com essa linguagem artística tenho a
liberdade de contar o meu ponto de vista sem obrigatoriamente
seguir um formato padrão. Com certeza outra razão dessa
escolha foi a de que eu poderia ter um material de fácil impressão
e com baixo custo, o que me permite compartilhar com a minha
comunidade o resultado final desse projeto.
Enquanto homem trans negro de periferia, eu passei a
compreender o quanto meu corpo é visto com um estereótipo
pejorativo e perigoso quando percebi que isso era porque as
pessoas estavam me lendo enquanto um homem negro, mas antes
de ser visto assim, eu era visto como uma mulher negra. Então a
experiência era outra, o assédio e invasão ao meu corpo era muito
maior. De ambas as formas, nunca senti que tinha algum privilégio.
Portanto, o zine traz um breve histórico do bairro que moro
para contextualizar os leitores, assim como meu olhar sobre ele,
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que nem sempre é o que a mídia mostra e quer que a gente compre
aquele discurso. Mas, obviamente, que o Guamá não é um paraíso.
No entanto, há atividades excelentes que a população que vive ali
realiza e que as pessoas não sabem e que precisa ser mostrada. A
dificuldade que enfrentei e às vezes ainda lido desde quando me
reconheci enquanto pessoa trans, também é colocado no zine.
Associados aos comentários racistas que sofri, que na minha
vivência não tem como desvincular.
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4.SOPHIA ASSUNÇÃO

Assim, vivo na periferia,
Bem alegre do coração.

Meu nome é Sophia.
O projeto me ajudou a atender melhor a relação entre a periferia
e o centro da cidade; entender também a importância da periferia
no contexto urbano. Por isso, o meu trabalho foi no sentido de

Não pensem que a sociedade,
Querendo tirar tudo de mim,

ressaltar a importância da mulher trans da periferia, a questão do

Tira minha vitalidade,

empoderamento, da busca por uma condição melhor de vida e do

A força para chegar ao fim.

reconhecimento. Porque as pessoas que moram na periferia já são
discriminadas, ainda mais quando se trata das mulheres trans e
das mulheres trans negras que moram na periferia.

Então, eu digo,
Não me tentem me rebaixar,

Então tudo isso é importante para dar visibilidade, para
ressaltar a importância da nossa população no contexto aqui da
Amazônia, notadamente na cidade de Belém, estado do Pará.

Se não compro comida no shopping,
De fome não morro,
Vou me virar.
E quando eu consegui o que quero,

TRANSPERIFÉRICA
Não sou padrão,

Eu vou, vou te mostrar.

Não como em loja de sushi na esquina,
Nem muito menos dirijo carrão.

Nasci na rua dos mascates,
Que nem sabia o significado,

Mas tenho garra,

Depois descobri na aula de história,

Tenho motivação,

Que tinha algo a haver com mercado…

Nesse corpo,
Bem marcado pela transgressão,
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Deve ser por isso que os vizinhos,
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Vivem colocando coisas pra vender,

Logo descobri,

Desde pão a alicate,

“Me enganei”…

Pra tentar sobreviver.
Entretanto, tive esforço, superei...
Por isso,

Pois sou trans da periferia

Não me julgue,

E nunca me rebaixei.

Não me tolha,
Vou seguir vivendo a vida,

Lembro que meu pai trabalhava 12 horas por dia naconstrução,

Pois sou trans da periferia,

Sei que vão dizer,

Forte, alegre e decidida.

Que isso é contra a CLT,
Mas todos naquela casa,

Quando adolescente,

Queriam mesmo era comer…

Xingaram-me na escola,
“Aquele neguinho viadinho,

Também via minhas amigas,

Já vem se requebrando pra cá pra...”

Já sem forças para estudar,
Tentando arrumar emprego,

Não liguei, estudei...

Mas bicha ninguém queria empregar…

Depois no vestibular passei…
Porque para os empregadores,
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Na faculdade agora,

Falar que era trans,

Eu pensei...

Era o mesmo que dizer,

“Vai ser diferente, vão me respeitar”

Que se prostitui para se manter.
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Também me colocaram na rua,
Entretanto, nunca me rebaixei...

Bem ao meio da molecada,

Tive esforço, superei...

Para jogar futebol,
Eu toda desengonçada.

Mesmo no centro da cidade,
Quando passava perto da construção,

Mas logo todos saberiam,

Os pedreiros diziam,

Da história dessa mulher…

“Olha, lá vem a bichinha,

Da travesti rebelde,

Quer enganar que é mulher”....

Que não trabalhou na esquina vendendo o corpo,
Que vendeu coxinha para estudar,

Mas eu sempre digo,

Que hoje vive bem.

Que não engano ninguém,

Que passou no vestibular.

Só se engana quem quer…

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pois não nasci homem,
Sou bem mulher.

As narrativas construídas pelas pessoas trans revelam as
relações dos corpos com seus lugares de morada, seus trânsitos
nas periferias da cidade de Belém-PA. Enquanto produções

Aliás, desde criança,

autobiográficas, acredito na potência autorreflexiva e analítica
dos conteúdos criados pelos quatro pesquisadores iniciantes,

Querendo me forçar,

que apresentam, a partir de suas perspectivas distintas, questões

Me deram uma bola,

que atravessam as vivências de pessoas trans da periferia. As

Mas eu queria era rebolar....

linguagens artísticas, assim, são assumidas como formas outras de
produzir reflexões, para além da linguagem científica/acadêmica.
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O que pretendemos evidenciar, com isso, é que as transições
de gêneros, bem como as próprias vivências trans, não estão
descoladas do corpo da cidade, de suas ruas, calçadas, casas e
lugares públicos. A vivência, com isso, constitui-se também em

Gleidson Gomes
Doutorando no programa de pós-graduação em sociologia e
antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGSA-UFPA),
com interesse de pesquisa sobre transexualidades e antropologia
urbana na amazônia.

uma prática dos espaços da cidade (CERTEAU, 2014), nos quais
as performances de gênero desenvolvem-se. No caso das pessoas

Isabella Santorinne

trans, esse transitar pela cidade não é um ato simples, mas, sim,

Mulher trans branca, tem 29 anos e mora no bairro do Guamá, na
periferia da cidade. Possui ensino médio completo e está tentando
ingressar na universidade, participando de cursinhos populares.
É uma das coordenadoras da REPPAT e integra a coordenação de
saúde da Rede Trans Brasil, a qual a REPPAT é vinculada. Atualmente
trabalha em uma loja de um shopping center, localizado no centro
de Belém.

configura-se como um ato político de visibilidade de seus corpos
e existências.
Se podemos pensar no sentido de uma “potência das
periferias”, acredito que ela esteja no lugar onde as falas e vivências
das pessoas dessas periferias sejam ouvidas e consideradas

Mauro Joaquim Souza

relevantes, como propõe a Carta da Maré. No caso das pessoas

Homem trans não negro, tem 21 anos e estuda Artes Visuais em
uma instituição particular de Belém. Faz trabalhos autônomos
e mora na Cidade Nova 3, bairro do Coqueiro, no município de
Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Mauro mora com
a mãe.

trans, penso que a potência está contida nas suas histórias de vida
e luta, de resistências, que, como demonstram as narrativas aqui
apresentadas, são coproduzidas em relação com as periferias. Os
corpos trans periféricos resistem e existem nas periferias e é a
partir delas que se pode construir narrativas outras sobre essas
vivências de resistência.

Rafael Carmo
Homem trans negro, tem 26 anos e mora no bairro do Guamá. É
estudante de Artes Visuais na UFPA e um dos coordenadores da
REPPAT. Além disso, integra a coordenação de raça e etnia da Rede
Trans Brasil.

Sophia Velasco
Mulher trans, tem 25 anos e autodeclara-se parda. Nasceu em Belém
do Pará e mora no bairro do Castanheira, na casa de seus pais, no
limite entre os municípios de Belém e Ananindeua. É advogada
autônoma, trabalhando há um ano e meio nessa profissão. Sophia
também é militante da REPPAT.
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RESUMO

Entre a rua e a academia:

O intuito das linhas abaixo é descrever o processo de elaboração de
uma pesquisa em um edital que incluiu, entre bolsistas, pessoas que
não tiveram previamente experiências com o percurso tradicional
acadêmico, e que são provenientes de territórios periféricos. Para
buscar uma maior compreensão dessa trajetória procuramos
analisar cada uma das etapas, desde a formatação do edital até
como nos foi descrita a experiência desses sujeitos por meio de
conversas informais, reuniões e relatórios. Pudemos trazer à
luz elementos característicos desse grupo, bem como detalhar o
percurso formativo, buscando achar os pontos de contato ainda
que levando em conta suas particularidades temáticas, geográficas
e estruturais. O ponto fundamental foi apreender a potência
presente no fazer e no caminhar desses indivíduos e de como
eles constituem uma parte fundamental na construção de práxis
atualizada.

a experiência dos caminhos cruzados no
processo formativo dos pesquisadores

PALAVRAS-CHAVE

iniciantes

pesquisador iniciante, periferia, academia, teoria e prática

Andressa de Oliveira Pinto
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Em que momento podemos nos considerar iniciantes? O
processo de iniciar envolve movimento e abertura; estar e ser em

no espaço urbano.” (FERNANDES; SOUZA E SILVA e
BARBOSA, 2013)

um contexto novo; é, antes de mais nada, coragem. A coragem
desse novo em admitir que estamos todos, na verdade, aprendendo.

No Edital Potência da Periferias, propomos tecer essas redes

A aposta aqui é que, talvez, seja menos custoso se o fizéssemos

com corpos de trajetórias distintas, marcadas pela subjetividade

incluindo novos saberes e atores, e não o contrário.

de suas identidades raciais, territoriais, de gênero e sexualidade.

Somos cotidianamente apresentadas a narrativas que apontam

No processo de seleção, quatro projetos foram selecionados

o sujeito periférico de forma marginalizada, sob um “paradigma de

para serem desenvolvidos ao longo de oito meses pelos

ausência e de monstrualização” que reduz e estigmatiza toda sua

pesquisadores proponentes das propostas de pesquisa — pessoas

produção e vivência, no plano midiático e acadêmico. Tais práticas

essas com trajetórias no âmbito acadêmico e contempladas dentro

contribuem em diversos níveis para um senso comum repleto de

dos critérios obrigatórios de seleção, sendo a origem periférica o

violências físicas e simbólicas que repele esses corpos de espaços

principal marcador comum entre eles.

hegemônicos.
Junto aos pesquisadores proponentes, o edital ampliava o
Um modelo maniqueísta e excludente não faz jus à realidade

convite a outros novos sujeitos, os pesquisadores iniciantes, de

múltipla que é vivenciada na cidade e, portanto, falha ao não propor

modo a se integrarem a nossa rede de pensadores periféricos.

a criação de espaços onde se produzam conhecimentos que aliam

Cada pesquisador proponente teria a possibilidade de encantar

e não excluem outras formas que esse conhecimento tem de se

quatro jovens para que, fazendo parte de seus grupos de pesquisa

apresentar no mundo:

como pesquisadores iniciantes, compartilhassem e construíssem a
partir da pesquisa um espaço de formação, estímulo e trocas.

“O Paradigma da Ausência não reconhece estratégias

160

resultantes de formas autênticas de “resiliência”,

O presente texto percorre esse processo que foi assistido à

tampouco admite formas e estilos de vida deslegitimados

distância e acompanhado por meio de reuniões, conversas formais

por referências sociais, culturais, políticas e estéticas

e informais e aplicação de formulários de acompanhamento. Para

hegemônicas. São, fundamentalmente, habitus sociais

isso, segue orientado por duas questões: a partir da experiência

desenvolvidos sob as condições específicas de vida,

do Edital Potência das Periferias, quais características o grupo de

simbolicamente depreciadas como parte integrante do

pesquisadores apresenta? Quais caminhos formativos foram

processo de distinção corpóreo-territorial – recorrentes

percorridos ao longo do edital?
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SOBRE OS PROJETOS DE PESQUISA

sistematizando a partir das suas formas de viver sua produção de
conhecimento.

A missão da UNIperiferias é formar especialistas em periferias,
dedicados a construir e disseminar conceitos e metodologias

De Salvador, na Bahia, Ana Emília Martins Gualberto junto

no campo do “Paradigma da Potência”. Atentos a essa missão, a

de Dofono Hunxi Martins5, Elisia Maria de Jesus Santos6, Ivana

proposta deste edital objetivou selecionar projetos que estivessem

Soares Flores7 e Patrícia Gonçalves Santana8 apresentaram o

em linha com estratégias, metodologias e/ou políticas que negritam

projeto: “Transformação e ação social através do Hunkpame Savalu

a capacidade inventiva, intelectual e produtiva de sujeitos e

Vodun Zo Kwe no bairro do Curuzu”. Esse trabalho, que teve intensa

territórios periféricos.

participação dos pesquisadores iniciantes, buscou, por meio de
entrevistas qualitativas e quantitativas analisar como as ações

Os projetos selecionados vieram de diferentes partes do país,

promovidas por este terreiro, que atua há mais de três décadas no

sem que fosse preciso um esforço para que isso acontecesse. Os

bairro, é vista e como isso poderia impactar positivamente tanto

que ganharam destaque em meio a outras produções de enorme

para o bem-estar desta localidade quanto no combate à intolerância

relevância e potência vieram das regiões Norte e Nordeste e

religiosa de forma mais ampla.

uma do Sudeste, porém fora do eixo Rio-São Paulo. Belém (Pará),
Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco) e Belo Horizonte (Minas

Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos encontramos com

Gerais), estiveram presentes com seus projetos sobre território,

Bruno de Oliveira Góes dos Santos9, Isma Almeida10, Maria Gabriela

terreiros e pessoas transgênero.

Ruiz de Almeida11 e Ana Paula Elias da Silva12, sob a coordenação
da proponente Cintia Camargo Vianna cujo projeto foi “Abi Orun

O projeto vindo de Recife e apresentado pelo pesquisador Cleiton

– Negras letras cantadas, dançadas, faladas: letramento feminista

Barros Nunes com o título: “Por um olhar periférico: territórios e

negro”. Aqui a equipe acompanhou o Abi Orun, um grupo de dança

sujeitos nas produções acadêmicas e audiovisuais sobre a comunidade

ligado ao terreiro Casa de Candomblé de tradição Ketu, Ilê Ase

do coque” teve como coautores Alice Canuto , João Oliveira ,

Ogun Ida Wura. Por meio de entrevistas e captação de imagens,

Layane Fabiola3 e Lírio Canuto4, todos moradores do Coque. O

buscou-se compreender o espaço de letramento negro voltado

objetivo dessa proposta foi, através de uma extensa pesquisa em

principalmente para a figura feminina dentro da dinâmica do

arquivos acadêmicos e em materiais audiovisuais, observar como

grupo de dança em questão e, como questionamento central

e por quem a comunidade em questão era retratada, por quem e,

tentou-se responder à pergunta: como ser negro, periférico e de

a partir da exposição desses dados, abrir um espaço para que os

religiosidade de matriz africana impacta a vida das pessoas que

próprios moradores pudessem criar suas referências, criando e

compõem esse grupo?

1
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Por fim, o projeto do Gleidson Wirllen Bezerra Gomes, junto de

“potência”.

Mauro Joaquim Lima Souza , Isabella Santorinne , Rafael Carmo
13

14

15

e Sophia Assunção16, cujo título foi “Transformações na cidade:

Vale destacar que não houve participação da UNIperiferias no

trajetórias e criatividades de pessoas trans da periferia de Belém-

processo de seleção dos pesquisadores iniciantes. Proponentes

Pará-Amazônia”, teve como foco apresentar a relação das pessoas

puderam fazer os convites levando em conta que este seria um

transgêneros com suas periferias e refletir sobre como suas

processo de trocas e formação. Nesse ponto, fizemos os preparativos

caminhadas e vivências são praticadas. Cada uma das pessoas,

para formalizar esta relação com os contratos e termos, de modo

que foram os pesquisadores iniciantes, ressaltou por meio de sua

que se assegurassem desse compromisso de amplificação de

criatividade artística, seja no desenho, na pintura ou na poesia,

saberes entre nós.

essas vivências de modo autobiográfico.
Essas dezesseis pessoas vindas de diferentes regiões do
Todos os projetos realizados trouxeram marcações importantes

Brasil brindaram este edital com suas experiências de vida e

sobre as questões que permeiam os sujeitos periféricos na forma

seus conhecimentos, trazendo, no corpo, também suas próprias

como são retratados, pelo local onde vivem, por sua religiosidade,

questões. Todos são provenientes de territórios periféricos, hoje

pelo atravessamento de gênero, raça e identidade de gênero. Para

residindo em sua maioria nas regiões Norte e Nordeste.

muito além de narrar as problemáticas e desafios que enfrentam
cada uma das pesquisas, cada projeto buscou reafirmar essas
pessoas como agentes de produção intelectual, reiterando as
potências locais através de metodologias distintas e diálogos
marcados pela aproximação, escuta e protagonismo.

Do total de pesquisadores iniciantes, 87% se declaram como
pessoas negras (entre pretos e pardos), havendo também pessoas
indígenas e brancas. Em relação ao gênero, dois terços se
identificam com o sexo feminino, havendo a representatividade
de pessoas cis e transgênero, sendo relevante destacar que, dos
quatros grupos de pesquisadores, apenas um entre eles não era

SOBRE OS PESQUISADORES INICIANTES E O PROCESSO DE

composto por pelo menos uma pessoa transgênero.

SELEÇÃO
Quando falamos da experiência escolar, quase 32% não
Os pesquisadores iniciantes compõem parte fundamental

ingressaram no ensino superior, enquanto aqueles com graduação

neste trabalho, não apenas por seu papel e coautoria, mas, também,

tampouco tiveram percurso em pesquisa. Esse dado se cruza com

pela sugestão de que a sua presença neste processo fundamenta

um ponto importante suscitado em um dos formulários enviados,

e elabora pontos centrais em nossos debates internos sobre

pois quando questionada a razão pelo qual acreditam ter sido
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convidados a integrar tal grupo, a maior parte dos pesquisadores

demandas, o que encontrou resistência.

iniciantes apontou, como principal motivador, a relação com o
Por nossa parte, a recusa pelo uso do whatsapp partiu da

tema ou com o território da temática.

percepção de que, apesar do seu tom prático e imediato no cotidiano,
Isso nos leva à reflexão de que o percurso habitual da maior

essa ferramenta não nos possibilitaria guardar memórias dos

parte das produções intelectuais escuta esses sujeitos a partir da

processos e compartilhar nossas experiências de modo qualitativo.

posição de objeto, e não como produtores de conhecimento.

Mantivemos um grupo nesta rede, utilizada unicamente para
dúvidas e interações pontuais.

SOBRE

OS

PERCURSOS

FORMATIVOS

DURANTE

O

DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS

Localmente os grupos tinham autonomia em relação ao processo
de formação. Cada qual gerou sua agenda, desenvolvendo juntos
suas ‘pedagogias’, seguindo suas particularidades e demandas do

Para além da articulação entre cada uma das equipes havia,
também, a vontade de que pudéssemos aproximar essas pessoas
da instituição. Esse desejo deu início a uma proposta de formação
como tentativa de “testar” a potencialidade de nossa vinculação
à distância enquanto rede. Nesse ponto avançamos pouco,

projeto submetido. De forma geral, os materiais mais utilizados
foram: textos (excertos de obras completas), livros, fotos e vídeos.
É interessante notar que, para todos os grupos, fosse pesquisador
iniciante ou proponente, o que mais os estimulou foram os textos,
conforme apresenta o Gráfico 1.

propusemos a criação de um fórum de interação com a ferramenta
Slack17, no qual abordaríamos as experiências enquanto iniciantes

Cada grupo, no entanto, trouxe formas diferentes de tratá-

na pesquisa, desafios e aprendizados e compartilhamento entre

los, tão distintas quanto complementares. Para alguns, a leitura

equipes de materiais. No entanto, a ideia não se materializou.

acadêmica era uma forma de familiarizá-los com essa linguagem a

Apesar de frustrante, precisamos estar atentos às razões desse

fim de poder fazer uso dela e, para outros, uma provocação de como

insucesso.

a realidade deles era retratada na visão pesquisador-objeto.

Quando questionados sobre a não adesão à ferramenta, a

“Era importante compreender os processos que criam

resposta sugeria uma não conformidade em lidar com uma outra

o paradigma da ausência. Textos usados foram com

forma de interação que não fosse prática, como a de mensagens

o propósito dessa compreensão. Era importante ter o

instantâneas do whatsapp, assim como a percepção de que

mecanismo de conseguir compreender porque a periferia

esse espaço seria mais uma forma de propor atividades e novas

é entendida por uma perspectiva marginalizada”
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(Cleiton Barros - Pesquisador proponente em conversa

expostos; se contribuem estigmatizando ou não o território

na UNIperiferias, 2019)

em questão. Compilar esses dados foi bem mais árduo do que

18

imaginaram a princípio, mas rendeu posteriormente um trabalho
em conjunto com a comunidade para a coleta de informações sobre
todo o material acumulado.
Para esse grupo, no qual havia pessoas de idades e experiências
diversas, o início foi marcado por uma dificuldade maior com os
textos, por serem considerados de leitura densa. Na concepção
de Cleiton Barros, pesquisador proponente, foi importante trazer
Gráfico 1- Resultado do formulário respondido pelos pesquisadores iniciantes (2019
Fonte: Elaborado pelos autores por meio do Google Forms, 2019.

leituras que os colocassem em um ponto comum. Ele ainda ressalta
que fez um movimento de formação para que depois partissem
para o campo, onde notou que “talvez não precisasse desse antes e

Quando perguntados sobre “Quais temas mais lhe interessaram
durante a experiência como pesquisador iniciante?”, quase a

depois” visto que a experiência do campo junto ou anterior ao texto
funcionou melhor.

totalidade se concentrou em quatro eixos: a descoberta de novos
conceitos; o aprofundamento em relação ao território pesquisado;

No grupo de Salvador, que tratou do terreiro Hunkpame

novas referências bibliográficas e, por fim, a noção amplificada

Savalu Vodun Zo Kwe, dos quatro pesquisadores iniciantes, três

de como a temática que muito diz respeito a como suas próprias

são graduados e um graduando, nenhum deles com experiência

vivências são retratadas pelas mídias e teses acadêmicas.

em pesquisa ou familiarizados com métodos e conceitos que
construíram e aprenderam juntos nesse processo de formação.

No grupo de Recife foram realizados encontros quinzenais. Para
dar conta da sua proposta de reunir materiais que retratassem o

Esse grupo, em diálogo com a pesquisa proposta por Ana

Coque, os pesquisadores iniciantes se dividiram em duas duplas,

Gualberto, pretendia compreender a percepção dos públicos

uma na busca de dados acadêmicos e a outra em atividades de

envolvidos sobre as ações do terreiro, ouvindo as lideranças locais,

audiovisual.

vizinhos e pessoas que já haviam frequentado o terreiro por razão
religiosa, por algum curso oferecido, e outros grupos de interesse.

Com os materiais coletados, o trabalho ainda consistia em
analisar os contextos dessas produções; a forma como foram
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Para isso, aplicaram trezentos questionários nas ruas e realizaram
três grupos focais e três entrevistas.
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Tiveram um intenso trabalho tanto na elaboração das

A investigação do grupo de Belém foi desenvolvida a partir

perguntas quanto na mediação e análise dos grupos focais e

dos próprios pesquisadores iniciantes, responsáveis por produzir

entrevistas, cujos resultados também foram os responsáveis por

o insumo básico que foi o seu próprio caminhar pela cidade e a

tabular. Embora tenham se dividido nas tarefas, eles mantiveram

decisão de como a retratar. Todos os componentes do grupo são

os grupos de estudos, nos quais, além dos materiais indicados,

pessoas transgênero, no qual uma tem ensino médio completo

levavam, também, seus cadernos de campo, que serviam de base

e cursa um pré-vestibular social, com o objetivo de acessar a

para outras discussões.

Universidade, dois são estudantes de graduação, e uma possui
graduação completa. Todas são ativistas.

O grupo conseguiu analisar dados importantes sobre a imagem
do terreiro via pesquisas aplicadas e via consulta no acervo físico

O coordenador do grupo, Gleidson Gomes, aponta que “nem

e nas mídias sociais do terreiro, além do debate sobre a ética na

deu conta de segurar” a elaboração desse percurso, o que fez foi

pesquisa, que trataremos em outro ponto.

auxiliar a transformar suas ideias e produções em narrativas para
compor um trabalho intelectual e ajudá-los a externalizar o que já

Chegando ao grupo de Belo Horizonte, a proposta principal era

estava presente no grupo. Reuniam-se para debater e analisar o

a de “ler” o grupo de dança em questão como espaço de letramento

que estava sendo produzido, trazendo leituras provocativas com a

negro e feminista. Em vista desse objetivo, reuniam-se para propor

finalidade de analisar o que estava sendo produzido com a temática

discussões, fazer leituras, acompanhavam as lideranças do grupo

da transexualidade.

de dança, faziam fichamentos e prepararam um relatório final.
Cada equipe desenvolveu sua metodologia de acordo com as
Os pesquisadores iniciantes desse projeto eram alunos negros

características de cada participante e as peculiaridades do local

e cotistas de origem periférica e estavam percorrendo os períodos

onde a pesquisa seria realizada. Ainda que atravessados pela

ainda iniciais da graduação. Assim como em outros grupos, muitos

finalidade de cada projeto apresentado, pudemos reparar algumas

desses pesquisadores já integravam parte de movimentos sociais

semelhanças no que diz respeito à forma como escolheram

e são, antes de tudo, ativistas, de modo que a coordenadora Cintia

construir o processo de formação e como conduziram os encontros

Camargo Vianna ressalta em nossa conversa: “Quando ele (o

presenciais e os debates, os quais estiveram presentes em todos os

pesquisador iniciante) é de movimento social, o que importa é fazer

grupos.

pesquisa não-hegemônica. Importa que mobilize os conceitos,
desloque práticas”.

Em nossas conversas, fica evidente o tensionamento produzido
pelo encontro periferia com produção acadêmica. Estava presente
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nas falas de três dos quatro proponentes a carência de produções

UMA OLHADA SOBRE O TRAJETO

que contemple outros autores/as e fontes como referencial teórico,
preocupação ressaltada também na inquietação da diretora

Para tentar dar conta das questões levantadas no início do texto,

e pesquisadora no eixo de pesquisa da UNIperiferias, Patrícia

procuramos elencar os passos que pudemos perceber durante esse

Santos, que questiona: “a gente continua citando autores, por que

trajeto, o que se destacou como características mais marcantes

não citamos o peixeiro da rua?”.

que possam ser observadas e, portanto, nortear projetos futuros.
Não há pretensão de esgotar as possibilidades de outros olhares.

Há uma certa urgência nas falas em produzir pesquisas nãohegemônicas que não desconsiderem o aprendizado acadêmico,

Uma característica de destaque na maioria dos pesquisadores

mas que busquem atrair a lógica presente nesses espaços para a

iniciantes é o ativismo em alguma causa social, que de maneira

inserção do saber e dos feitos periféricos:

protagonista organizam e lideram movimentos e manifestos em
seus territórios. Há também o marco de que, mesmo aqueles com

[...] como a gente usa os instrumentos que ganhamos na

percurso no ensino superior, não haviam tido prática de pesquisa

universidade para as coisas que a gente acredita de fato?

anteriormente.

[...]. Por que essa história (das ações do terreiro) não foi
contada antes? Porque a gente minimiza a nossa própria

Os pesquisadores iniciantes se reconhecem em pelo menos

ação, não consegue perceber o impacto das nossas ações

uma condição que os coloca entre o que se convencionou chamar

para mobilizar e narrá-las (Ana Gualberto, pesquisadora

de minorias: mulher, negro, indígena, trans, homossexual. Essas

proponente em conversa na UNIperiferias, 2019).

características se unem ao traço comum a todos: serem periféricos.

O processo formativo delineado aqui não foi uniforme e não

Durante o processo de formação, muitas das práticas passaram

foi apresentado um manual com passo-a-passo. Essa experiência

pela percepção e afirmação dessas características, sob a perspectiva

é, também, uma forma de olharmos e aprendermos, acreditando

de “potência”. A partir do encontro e de trocas com esses jovens

que afinal, como sabiamente compreendeu a pesquisadora Ana

periféricos, pudemos perceber elementos fundamentais para a

Gualberto, “estamos propondo uma encruzilhada com várias

formação dos novos pensadores das periferias.

possibilidades”.
Os conteúdos e a sensibilidade na lida com a apresentação de
textos mais densos durante as reuniões congregam uma parte
fundamental de formação. Os grupos se reuniam para tirar
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dúvidas sobre os conteúdos, debater, analisar e “brigar” com esses

vindos da perspectiva do ativista ou do objeto em questão:

materiais.
Com efeito, o ato privilegiado de nomear muitas vezes
Por mais que as leituras tenham sido desafiadoras para alguns

abre aos poderosos o acesso a modos de comunicação e

membros, aqui temos um elemento fundamental de formação

os habilita a projetar uma interpretação, uma definição,

e que teve uma ótima adesão de todos, como mencionamos no

uma descrição de seu trabalho e de seus atos que pode

corpo deste texto e pudemos perceber na fala de alguns destes

não ser exata, pode esconder o que realmente está

pesquisadores:

acontecendo (HOOKS, 2013 P.86)

[...]De início foi difícil ler cada texto, conversar sobre eles

Outro ponto que nos é valioso refere-se à ética e à apresentação

e passar esses conhecimentos adiante. O que facilitou

desses resultados. Aqui trazemos a dimensão do cuidado durante

foi termos conseguido criar uma linguagem comum no

a pesquisa, destacando a distância entre essa pesquisa feita por

nosso grupo. A pesquisa me fez pensar não só sobre as

pessoas que conhecem sua realidade, daquelas realizadas na

favelas, mas também sobre a situação dos indígenas.

dimensão pesquisador-objeto sob o olhar do outro, do explorador.

Comecei a pensar também sobre outras possibilidades de
continuar a investigação, abrindo para outros jovens da

Nessa proposta, avalia-se para além do dado e a quem serve,

comunidade. Me fez pensar em outros projetos, como o

pois, inspirados pelo cuidado ao lidar com os espaços estudados que

de mapeamento da comunidade, indo atrás das histórias

as pesquisas estão fundamentadas, procuramos não vulnerabilizar,

dos antigos moradores, entre outros. (Layanne Fabiola,

checando resultados com os impactados e consultando, inclusive,

pesquisadora iniciante)19

os resultados práticos que a pesquisa pode sugerir.

Precisamos ressaltar a importância da teoria sendo pensada e
repensada por esses corpos ativistas, que desejam que a teoria e
prática caminhem juntas. No entanto, é necessário fundamentar o
espaço para o trabalho crítico e intelectual, pois ambientes para a
leitura e o debate são centrais para demonstrar a teoria como parte
elementar do mundo material.
hooks ressalta a importância de ocupação desses espaços
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UMA ENCRUZILHADA
O Edital Potência das Periferias teve caráter formativo para
todas as partes envolvidas: para o pesquisador iniciante, para o
proponente e para nós, enquanto instituição. Os resultados são
as pesquisas realizadas e a forma como foram realizadas; são os
acertos e os erros que conseguimos ainda de forma tímida relatar
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aqui.

mundo para que o outro pudesse embarcar junto. O “acadêmico”
esteve presente, o corpo em questão esteve presente, a oralidade

Caminhos múltiplos que cada qual, a sua maneira, desenhou

esteve também, assim como o feminino e o masculino, o rigor da

sua rota em sinergia com os demais: encontros a distância com

ABNT e a poesia, tendo a periferia como cenário de todo o processo.

a ajuda da tecnologia, espaços semanais na agenda para trabalho,
e por aí essa história foi ganhando seus contornos. A distância

Abrir essa proposta neste edital reforça a ideia de que o que

física em relação a essas pessoas marca pontos importantes nesse

falta é só espaço. Seria muito dizer que criamos uma cartilha, da

aprendizado: é preciso confiar nos processos, é preciso criar e

mesma forma que seria injusto dizer que não chegamos a lugar

apostar nas tecnologias que nos permitem interagir com quem está

algum. Estamos te convidando a olhar ao redor conosco e ver que

longe e igualmente traz aquele sentimento de como gostaríamos

estamos aqui, numa encruzilhada, esse lugar ambivalente por ser

de estar mais próximos e tecer também relações afetivas pela

dúvida e possibilidade, inspirando-nos por uma nova possibilidade

presença.

de construção de uma pedagogia própria comprometida com a
pluralidade de experiências no mundo (RUFINO, 2015).

Pudemos perceber enquanto caminhávamos juntos, ainda que
por ruas distantes, que todas as dezesseis pessoas já sabiam de suas

Precisaremos, talvez, de um tempo para olhar por cada rua a

potências, não precisamos avisar ou estimular algo nesse sentido.

frente. Talvez essa falta de modelos faça com que tenhamos que

Independentemente das trajetórias, elas reconheciam como e em

dar o passo no escuro, escolher um caminho apenas pela coragem

que poderiam agregar neste processo, fosse criando, debatendo e/

de ser o primeiro, voltar com os aprendizados e pegar a próxima.

ou sugerindo passos.

Aliás, voltar e tentar as outras possibilidades de caminho e se
encontrar na esquina para trocar é o que esse projeto de potência

O novo foi o lugar para que fossem chamadas pelo nome de

e protagonismo avisa desde o princípio: que é preciso estar na rua,

pesquisadoras, pelos saberes que nos emprestaram, da mesma

trocar palavras e afeto, jogar nossa ideia no mundo e lapidar com

forma que pudemos trocar e compreender quais as linguagens

a ajuda de todos.

em que somos plurais e em quais ainda estamos falando para um
público reduzido. Seguimos na tentativa de nos aproximarmos
cada vez mais uns dos outros.

Em tempo, a pergunta da primeira linha continua: afinal, em que
momento podemos nos considerar iniciantes? Quando abrimos os
olhos pela primeira vez chegando a este mundo? Quando iniciamos

Foi uma troca em que se buscou que cada pessoa pudesse

uma nova jornada? Ou ainda uma terceira ou quarta alternativas?

depositar um pouco do que sabia, apresentando sua trajetória no

176

177

Entre a rua e a academia

Andressa de Oliveira Pinto
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montagem de fotos dos pesquisadores iniciantes

Notas
Confluências, desafios e saberes compartilhados: a pesquisa e a
formação se encontram nesta partilha.

UFBA - Universidade Federal da Bahia. É coordenadora da organização da sociedade
civil KOINONIA, trabalha com os seguintes temas: identidade étnico racial, direitos
humanos, população negra, comunidades remanescentes de quilombo, comunidade
negras tradicionais, intolerância religiosa e mulheres negras.

Cleber Ribeiro de Souza e Luciana Ribeiro de Oliveira
1- Visão que traz a memória e a atitude de quem resistiu à assimilação forçada dos

6- É doutorando em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Pará. Tem

negros escravizados na Colônia e no Império e dos negros libertos na República

interesse nos seguintes temas: gênero, corpo e sexualidade, cultura a Amazônia.

racista (SANTOS, 2015).
7- Professora associada do departamento de letras da Universidade Federal de
2- Ao longo de todo o texto, utilizamos o o termo “pesquisadora iniciante” e

Uberlândia. É coordenadora do coletivo de Pesquisa YALOPE – GELAFRO/CNPQ.

“pesquisadora proponente”, como respectiva referência à pessoa pesquisadora

É ativista do grupo de mulheres de terreiro ABI ORUN – MULHERES. Seus temas

iniciante e pesquisadora proponente” como referência ao “indivíduo estudante”.

de interesses são: literatura Afrolatinamericana, Ensino e Literatura Afrolatina,

Tal posicionamento tem como objetivo não restringir o texto na escrita normativa,

Descolonização e racialização do Ensino de Línguas Estrangeiras.

que destaca a identidade hétero masculina em detrimento das demais. Desta forma,
para evitar a repetição da palavra pessoa, utilizaremos o artigo “a” para remetê-la.

8- É coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e

Ou seja, a (s) pesquisadora (s).

Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal
de Goiás (LaGENTE/IESA/UFG). Participa da Rede Espaço e Diferença (RED) e da

3- É professor associado da Universidade Estadual de Pernambuco. Foi coordenador

Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidades Ibero Latino-Americana

do projeto de pesquisa Por um olhar periférico: territórios e sujeitos nas produções

(REGGSILA). Atua nas áreas de Geografia, Antropologia e Educação e desenvolve

acadêmicas e audiovisuais sobre o Coque (Recife/PE). Atua nos temas educação e

atividades de ensino, pesquisa e extensão com espacialidades e identidades

espiritualidade.

culturais, étnicas, raciais, de gênero e sexuais. É ativista e poeta.

4- Pesquisadores iniciantes é o termo escolhido pela UNIperiferias para designar o

9- É advogada popular e atua na construção da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro

grupo de pessoas coautoras das pesquisas na condição de estagiárias, selecionadas

e da Coletiva Sapa Roxa. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do

por cada pelo pesquisador proponente. Para cada pesquisa, 4 pesquisadoras

Rio de Janeiro (2009) e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio de

iniciantes foram selecionadas. A seleção priorizou as seguintes características: ser

Janeiro (2015). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito

de origem periférica, preferencialmente sem ou pouca experiência de trabalho com

e Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos

o método científico. Durante oito meses de edital, essas pessoas passaram por um

sociais, direitos humanos, linguagem e gêneros.

processo de formação em pesquisa (estudos teóricos, escritas científica, ida a campo

10- Sancionada em 2003, a Lei 10639/03 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da

e análises de dados) orientado pela pessoa pesquisadora proponente.

Educação, ao incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da

5- Formada em História na Faculdade de Formação de Professores - FFP, da

presença da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2010), Mestra em Cultura e
Sociedade no IHAC - Instituto de Humanidades Arte e Cultura Milton Santos na
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Periferia e resistência: rastros de uma potência política dos

apenas mais uma teoria para analisar os pobres enquanto figuras de uma alteridade

sujeitos e territórios

(positiva ou negativa), mas deve funcionar, sobretudo, como território capaz de

Cleiton de Barros Nunes, Alice Canuto, João Oliveira, Layane

acolher a materialidade desses outros sujeitos enquanto produtores autênticos de

Fabiola e Lírio Canuto
1- O Coque está dentro da Ilha Joana Bezerra, originariamente um território de
manguezais, um imenso alagado no coração da cidade do Recife. Levantamentos
recentes indicam que a região começou a ser povoada ainda no final do século XIX
(FREITAS, 2005), quando a construção do Porto do Recife atraiu moradores das
cidades do interior de Pernambuco, que, na demanda por locais para se instalar com
as suas famílias, começaram a aterrar a região e construir suas casas. Localizada
entre o centro e a Zona Sul da cidade, conectada com uma das principais artérias
do transporte (a Avenida Agamenon Magalhães), próxima de um polo médico e de
uma variedade de empresas de comércio e serviços, a comunidade do Coque segue
sendo uma vizinha incômoda. Porém, essa “localização privilegiada”, que aparece na
fala dos moradores quando se referem às suas relações com esse território, nunca
conseguiu se traduzir em melhores condições de vida para aqueles que vivem aqui.
A ação dos poderes públicos e também da iniciativa privada (que se confundem em
alguns momentos estratégicos) sempre tiveram o intuito de remover os moradores
da região. A partir da década de 1960, esse processo se intensificou através da
articulação com a mídia hegemônica da cidade, que passou a produzir uma imagem
do Coque articulada exclusivamente com a violência, o crime e o perigo, produzindo
um pânico moral (MISKOLCI, 2007) em relação ao território e aos moradores da
comunidade.

2- Trata-se de um recorte teórico da pesquisa intitulada “Por um olhar periférico:
territórios e sujeitos nas produções acadêmicas e audiovisuais sobre a comunidade

saberes e práticas políticas.

3- Matéria de capa da sessão policial do Jornal da Commercio de 26 de outubro de
1981 (CADERNO 1A, Geral – p.16 - 26/10/1981). Na época, o Jornal do Commercio era
o veículo de maior alcance no estado de Pernambuco.

4- Famoso programa de rádio da Região Metropolitana do Recife, no ar desde a
década de 1970 e dono da maior audiência no estado de Pernambuco.

5- Não casualmente, constata-se a ampliação das estratégias de segregação punitiva
do Estado em quase todas as nações, o que evidencia a falência do primado das
proteções sociais (GARLAND, 2005). Assim, a pesquisa que deu origem a reflexão
aqui proposta assumiu como ponto de partida a emergência de uma nova razão
governamental, baseada em estratégias punitivas e segregadoras, a qual tem
buscado garantir a contenção das desordens sociais geradas pelo acirramento da
exclusão e pela retração das proteções sociais nas cidades, utilizando amplamente
da estratégia da criminalização dos grupos considerados potencialmente perigosos
(WAQCUANT, 2003, p. 30).

6- Para uma discussão mais aprofundada sobre as noções de biopolítica e
necropolítica, seus usos e especificidades, além de se debruçar sobre Foucault e
Mbembe, o leitor pode conferir os artigos de Peter Pal Pelbart (2019) na coletânea
“Ensaios do assombro”, principalmente a primeira parte, intitulada “Guerra e luta”.

do Coque (Recife/PE)”. A pesquisa teve como objetivo central o desenvolvimento de
lentes teórico-metodológicas que torne possível uma leitura crítica dessas produções
a partir da perspectiva dos próprios moradores da comunidade. O trabalho iniciado
com esse projeto de pesquisa ainda está em andamento e coincide com a criação de
um espaço de memória, artes e resistência do Coque (provisoriamente chamado de
“Espaço MARE”), reconhecendo que a perspectiva da potência adotada aqui não é
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Trasnformação e ação social através do Hunkpame Savalu Vodun

Abi Orun - Venham dançar também. Vodun kohun no mado dan

Zo Xwe, candomblé do povo fon, nação Jeje, no bairo do Curuzu -

e /Vodun Kohun no mado dan e/E mi aue (O vodun Bessen chama

Liberdade - Salvador/Ba

todos os voduns para dançar com ele)

Ana Gualberto, Dofono Hunxi Martins , Elisia Maria de Jesus Santos,

Cintia Carmargo Vianna, Bruno de Oliveira Góes dos Santos, Isma

Ivana Soares Flores, Patrícia Gonçalves Santana

Almeida, Maria Gabriela Ruiz de Almeida, Ana Paula Elias da Silva

1- Voduns são as divindades cultuadas pela nação Jeje, que podem ser equiparados

1- Abi Orun significa vindos do céu em Yoruba, idioma oriundo da região do Benin,

as divindades da nação Ketu chamadas de Orixás e pela nação Angola chamados de

utilizado pela nação de Candomblé KETU.

Inkises, Para saber mais sobre a nação Jeje, leia A formação do Candomblé: história
e ritual da nação jeje na Bahia, de Luis Nicolau Parés (2018).

2- Nas Casas de Candomblé de tradição Ketu tocar instrumentos e entoar cântigos
litúrgicos é atividade desempenhada pelos adeptos do sexo masculino, intitulados

2- SERRA, Ordep. (org) Laudo Antropológico – Exposição de motivos para o

Ogans.

tombamento do conjunto monumental do Kwe Vodun Zò, Ordep Serrra, Serge
Pechiné, Adelson de Brito, Bruno Andrade, celso Cunha, Larissa Fontes, Caetano

3- “Uma demarcação afrocentrada na educação começaria relendo os papéis de

Portugal, Dofono Hunxi Martins, Marivalter da Silva Junior. Salvador, BA, 2015.

todas as atrizes e atores na produção dos diversos saberes. É oportuno enfatizar
que localizar se refere ao lugar onde é feita uma narrativa, desde onde as práticas

3- Mais informações sobre este debate constam no Relatório desta pesquisa,

e posições emergem, as referências e valores que orientam e organizam atividades

disponível em http://imja.org.br/pt-br/ . Vários autores têm debatido amplamente

políticas e de pesquisas. (NOGUEIRA, 2010, p.4)

a questão da patrimonialização e terreiros. Sugiro leitura de “Reconceituações
contemporâneas do patrimônio -, Volume 1, Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes,
Elyane Lins Corrêa (2011)”.

4- Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate
à Discriminação, saiba mais acessando: https://www.mpba.mp.br/area/caodh/
gruposatuacaoespecial/gedhdis

Autobiografias de pessoas trans em Belém-Pará-Amazônia:
narrativas e transições na cidade
Gleidson Gomes, Isabella Santorinne, Joaquim Souza, Rafael
Carmo e Sophia Velasco
1- “Preconceito e/ou discriminação em função da identidade de gênero de pessoas

5- SOUZA, Jailson, FERNANDES, Fernando, BARBOSA, Jorge. O Paradigma da

transexuais ou travestis. Não confundir com homofobia” (JESUS, 2012, p. 29).

Potência e a Pedagogia da Convivência, Revista Periferias.
2- Atualmente sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
6- BORGES, Juliana. Necropolítica na metrópole: extermínio de corpos, especulação
de territórios. Blog da Boitempo

Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGSA-UFPA), com graduações em
Jornalismo e em Ciências Sociais. Tenho interesse em pesquisas sobre Antropologia
Urbana na relação com gênero, corpo e sexualidade.
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3- “Conceito ‘guarda-chuva’ que abrange as pessoas que se identificam com o

3- Layane Santos: estudante, educadora da AVIPA (Associação dos Amigos da

gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento” (JESUS, 2012, p. 14).

Vila do Papelão, Coque/Recife), fotógrafa do Coletivo Revelar.si (Coque, Recife) e
pesquisadora do Espaço MA(R)E.

4- É preciso destacar que o dossiê nasce exatamente da falta de dados oficiais sobre
a violência contra pessoas trans. Os dados, assim, são subnotificados, por isso o

4- Lírio Canuto: estudante, educadora holística, fotógrafa do Coletivo Revelar.si e

dossiê trabalha com informações retiradas dos meios midiáticos, como forma de

pesquisadora do Espaço MA(R)E.

“provar” os números que são apresentados.
5- Dofono Hunxi: Vodunsí do Vodun Zô, iniciado vodun adaem, músico,
5- A Região Metropolitana é composta pelos municípios de Belém, Ananindeua,
Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal. De acordo com
o Fórum Nacional de Entidades de Metropolitanas, a Grande Belém possui em 2018,

aprendiz

do sacerdote Doté Amilton, graduando em história.
6- Elisia Maria Santos: Vodunsi de Gbessem, socióloga e psicopedagoga. Educadora
do ensino médio e superior, colunista do Correio Nagô e moradora do Curuzu.

cerca de 2.491.052 habitantes.
7- Ivana Soares Flores: filha de Odé, Ekedji de Oxum e Logunedé, Jornalista, Fotógrafa
6-

Informações

disponíveis

em:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/

Preta, Assessora em Redes Sociais. Nascida, criada e recriada na comunidade do

panorama. Acesso em: 06 out. 2019.

Candeal. Graciosamente sapatão.

7- Informações disponíveis em: http://www.belem.pa.gov.br/segep/download/

8- Patrícia Santana: mulher, preta, periférica, lésbica, Relações Públicas, Educadora

mapas/bairros/Castanheira.htm. Acesso em: 06 out. 2019.

Social e Empreendedora. Filha de Xoroquê e de Dona Nini e Mãe de Marina Dara.

8- “Qualquer grupo, estrato social ou modo de viver que resulta de algum tipo de

9- Bruno Oliveira: estudante do curso de Licenciatura em Artes Cênicas, é santista,

discriminação”. Disponível em: https://www.dicio.com.br/gueto/. Acesso em: 12 de

teve sua iniciação no mundo das artes através de projetos sócio educacionais como

janeiro de 2020.

o Projeto Guri, tem sua prática e suas reflexões tanto no curso de graduação quanto
nas atividades de pesquisa e extensão atravessadas pelas questões de raça e classe.

Entre a rua e a academia: a experiência dos caminhos cruzados no
processo formativo dos pesquisadores iniciantes

10- Isma Almeida: paulistana, estudante do quarto período do curso de Licenciatura
em Pedagogia, é, junto com a Maria Gabriela, promotora do Baile da Cuceta, evento
de lazer e cultura voltado para a comunidade negra LGBTQl+ uberlandense.

Andressa de Oliveira Pinto
1- Alice Canuto: estudante, artista popular, educadora holística, fotógrafa do

11- Maria Gabriela Ruiz: paulistana, é estudante do quarto período de Letras/

Coletivo Revelar.si (Coque, Recife) e pesquisadora do Espaço MA(R)E (Espaço de

Espanhol, atua também como produtora do Baile da Cuceta e como professora de

Memória, Artes e Resistência do Coque).

Língua Portuguesa em um cursinho popular.

2- João Oliveira: educador social e pesquisador do Espaço MA(R)E.

12- Ana Paula Elias: uberlandense, é estudante do quarto período de Letras/Francês,
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atua num projeto de ensino afrocentrado de Língua Inglesa e Língua Espanhola na
gestão das atividades.
13- Mauro Joaquim Lima Souza: homem trans não negro, tem 21 anos e é estudante de
Artes Visuais em uma instituição particular de Belém. Ele faz trabalhos autônomos
e mora na Cidade Nova 3, bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua, na
Região Metropolitana de Belém. Mauro mora com a mãe.
14- Isabella Santorinne: mulher trans branca, tem 29 anos, e mora no bairro do
Guamá, na periferia da cidade. Ela possui o ensino médio completo e está tentando
ingressar na universidade, participando de cursinhos populares. Ela é uma das
coordenadoras da REPPAT e integra a Coordenação de Saúde da Rede Trans Brasil,
a qual a REPPAT é vinculada. Atualmente, Isabella trabalha em uma loja em um
shopping center, localizado no centro de Belém.
15- Rafael Carmo: homem trans negro, tem 26 anos e mora no bairro do Guamá. Ele
é estudante de Artes Visuais na UFPA e um dos coordenadores da REPPAT. Além
disso, ele integra a Coordenação de Raça e Etnia da Rede Trans Brasil.
16- Sophia Assunção: mulher trans, tem 25 anos, e autodeclara-se parda. Ela nasceu
em Belém do Pará e mora no bairro do Castanheira, na casa de seus pais, no limite
entre os municípios de Belém e Ananindeua. Ela é advogada autônoma, trabalhando
há um ano e meio nessa profissão. Sophia também é militante da REPPAT.
17- Slack: software que organiza a comunicação de grupos através de canais e
possibilita o compartilhamento de documentos.
18- A presente citação foi retirada em conversa realizada na UNIperiferias sobre a
experiência de formação.
19- Fala extraída do relatório final do pesquisador Cleiton Barros no qual ele
entrevista cada um dos pesquisadores iniciantes sobre sua experiência no projeto.
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