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Arcabouço teórico-metodológico

• A apresentação tem Boaventura de Sousa Santos 
(2006; 2009) como principal articulador teórico, 
especialmente os conceitos de sociologia das 
ausências e emergências e procedimento de 
tradução, pensamento abissal e pós-abissal e a 
perspectiva das epistemologias do Sul. 

• Preocupação epistemológica, o objeto é o saber 
produzido em contextos de vida coletiva entre sujeitos 
muito pobres que têm na associação uma alternativa 
para melhorar suas condições de vida e buscar direitos 
de cidadania. 
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Pensamento abissal

• as sociedades modernas possuem uma 
característica de serem abissalmente dividas 
entre os que têm e os que não têm acesso a 
bens simbólicos e materiais e entre quem é 
plenamente cidadão e quem não é, ou é de 
uma categoria “inferior”, portanto 
desqualificada. (Santos, 2009)
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Colonialidade do poder
• Para Quijano (2009), a colonialidade é 

constitutiva do poder mundial capitalista, 
impondo padrões e operando em dimensões 
materiais e subjetivas da existência cotidiana. 

• Um conceito que auxilia na compreensão dessa 
problemática é o de justiça cognitiva (Santos, 
2006; Meneses, 2009). 

• É pela via de um conhecimento válido que as 
experiências sociais se tornam inteligíveis e 
marcantes
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Descolonizando o poder

• A descolonialidade do saber parte de uma ecologia 
dos saberes, sendo para isso necessário alterar os 
critérios de rigor do saber, os critérios 
epistemológicos que hierarquizam os saberes. 

• Conferir credibilidade às diversas alternativas de 
saberes e práticas sociais, através da proposta da 
sociologia das ausências, ampliando o leque de 
alternativas de existência social credível.
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Epistemologias do Sul

• A expressão Epistemologias do Sul é uma metáfora 
do sofrimento, da exclusão e do silenciamento do 
conhecimento e práticas de povos e culturas que, 
ao longo da História, foram dominados pelo 
capitalismo e colonialismo. 

• Afirmação, afinal, de uma ontologia, de uma 
epistemologia, de uma ética, de um modelo 
antropológico, de um pensamento único e sua 
imposição universal.
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Um registro empírico

• Tomamos para análise e exemplificação, uma 
comunidade quilombola urbana, localizada em 
Porto Alegre - RS .

• Primeiro quilombo urbano reconhecido pelo 
governo federal.

• O projeto trabalhou também com comunidades 
indígenas urbanas em São Leopoldo - RS e 
comunidades de pescadores próximas a 
Florianópolis – SC.
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• Como acessar as epistemologias do Sul?

• O método sociopoético foi sistematizado pelo filósofo e 
pedagogo francês Jacques Gauthier, a partir de suas 
experiências junto aos Kanak, povo indígena da Kanaky 
ou Nova-Caledônia, no Pacífico. 

• “A pesquisa sociopoética é um novo método de 
construção coletiva do conhecimento que tem como 
pressupostos básicos que todos os saberes são iguais 
em direito e que é possível fazer da pesquisa um 
acontecimento poiético (do grego poiesis = criação).” 
(2001, p. 27)

Estratégia metodológica: a 
Sociopoética
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• O método tem influências da pedagogia do 
oprimido (Freire, 1997), teatro do oprimido (Boal, 
1988), pesquisa ação participante (Brandão, 1998 
e 1999; Fals-Borda, 1999), filosofia da diferença 
(Deleuze e Guattari, 1980; Guattari, 1992; Guattari 
e Rolink, 1993) e análise institucional (Lourau, 
1975; Lapassade, 1979), sendo compatível com a 
epistemologia do Sul e sua orientação ético 
estética, por já conter em si uma experiência de 
tradução Norte-Sul. 
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Quilombo da Família Silva



Quilombos urbanos

• Muitos quilombos tornaram-se urbanos em função 
do crescimento desordenado das cidades nos 
séculos XIX e XX.

• O ritmo e a escala intensos do processo de 
urbanização provocaram uma assimilação forçada 
dessas comunidades.

• Os quilombos foram gradativamente envolvidos 
pelas áreas residenciais ou comerciais urbanas, 
tornando-se alvo da especulação imobiliária. 



Cidades contemporâneas: a 
megalopolização

• Têm na base lógicas e racionalidades múltiplas e 
eventualmente contraditórias (Maiolino e Mancebo, 2005)

• Novos e velhos problemas: desigualdades socioespaciais no 
acesso ao ambiente construído, degradação ambiental, políticas 
públicas ineficazes, segregação e miséria/vulnerabilidade 
(Harvey, 2006).

• Cidade dividida pelos estratos sociais, encarados como faixas 
de demanda de mercado. 

• O direito à cidade, às raízes e ao território são relegados, 
subordinados ao uso predatório do ambiente construído pelos 
agentes do urbano: o capital e suas frações, o Estado..., 
restando às classes periféricas mover-se pelas determinações 
de mercado. (Véras, 2010)



Quilombo da Família Silva

• Incrustado no meio de um bairro de classe 

média alta na capital gaúcha, o terreno na área 

do metro quadrado mais caro da cidade abriga 

os sujeitos negros, pobres e aparentados entre 

si, há mais de 60 anos. A comunidade possui 16 

núcleos familiares, totalizando uma população 

de 68 pessoas.



Localização do Quilombo na cidade de 
Porto Alegre-RS
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Vida coletiva, vida política

• Grupo atuante, cujas lideranças praticam uma 
militância ativa em movimentos urbanos, 
procurando articular-se com outras demandas da 
cidade.

• Comitê da Copa, manutenção de locais de 
divulgação da cultura afro; o problema do despejo 
de comunidades pobres por causa das obras da 
Copa do mundo de 2014, tudo isso faz parte de seu 
cotidiano e é assim que vêem sua luta, articulada 
com outras lutas.



Vida coletiva e cotidiano

• Na luta por reconhecimento, a Família Silva se 
organiza em diferentes frentes. Grupos de 
mulheres, de jovens, arte e capoeira. A comunidade 
realiza reuniões, ou “quizombas” como eles mesmo 
dizem, encontros espontâneos e sem tanta 
“frescura” para apresentações.

• Criação da biblioteca para os jovens por demanda 
dos mais velhos

• O lazer cotidiano, contudo, está ligado também às 
telenovelas.



Possuem uma identidade 
étnica, uma ancestralidade 
comum, que impacta em 
suas formas de 
organização política e 
social, e também em 
elementos linguísticos e 
religiosos.

As fotos são sempre 
tiradas na frente das 
imensas raízes desta 
árvore muito antiga.



O “dentro” e o “fora” da comunidade

• Existe uma identidade sendo construída, a partir da 
inserção na militância e do reconhecimento como quilombo 
urbano, onde o território quilombola é percebido como um 
elo de ligação entre os sujeitos e destes com seu território.

• A comunidade não se volta para dentro, mas para fora, 
visando garantir o dentro. A dinâmica da vida urbana e das 
constantes ameaças dos agentes da especulação 
imobiliária exigem isso: hibridação de saberes e práticas 
com outros movimentos sociais atuantes parece ser a 
principal inclinação das lideranças do Quilombo da Família 
Silva para reproduzir sua existência na cidade e o seu 
direito à cidade.







Diáspora e identidade

• Quando brutalmente arrancados de seus lugares de origem, 
os negros, ancestralmente, criaram um território simbólico 
que produz um imaginário coletivo, sobre como seria o 
lugar ideal que foi perdido; sempre transformado e 
transmitido pela cultura oral, esse campo representacional 
constitui também um patrimônio cultural de inegável valor. 

• Mesmo que os integrantes do Quilombo Silva não tenham 
mais uma ligação direta com as práticas e saberes 
ancestrais, reconhecem a si mesmos como descendentes 
que buscam a mesma coisa que seus antepassados 
buscavam: fixidez no mundo, referência, dignidade, 
liberdade, direito a pertencer a um espaço seu.





Considerações finais

• A temática dos remanescentes de quilombos emerge como 
mecanismo de garantia de direitos, mas também de 
produção de sentidos e significações atrelados aos nichos 
urbanos.

• No quilombo viabiliza-se o fortalecimento das relações 
comunitárias pela convergência de interesses comuns, 
interlocução e mediação, propiciadas pela participação 
militante (das lideranças, principalmente).
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Vida coletiva e cotidiano
• A vida coletiva, além das questões cotidianas, é 

significada através da participação na vida da “cidade 
real”; 

• não a cidade real que cai na criminalidade e na 
violência, mas aquela que busca justiça e dignidade 
através das mobilizações urbanas, da articulação com 
vereadores progressistas e engajados nessas causas, 
do movimento cultural negro urbano, enfim, dos 
diversos coletivos de inserção que lhes enriquecem o 
campo cognitvo-expressivo e a capacidade de lutar 
por melhores condições de vida.





Referências bibliográficas
BOAL, Augusto. O teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.
BRANDÃO, C. R. (Org.) (1998). Criatividade e novas metodologias. São Paulo: Brasiliense.
BRANDÃO, C. R. (Org.) (1999). Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mille plateaux. Paris: Minuit, 1980.
FALS BORDA, O. (1999). Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações sobre o papel da ciência 

na participação popular. In Brandão, C. R. (Org.) Pesquisa Participante (pp. 42-62). São Paulo: 
Brasiliense.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
GUATTARI, F. (1992). CAOSMOSE: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Editora 34.
GUATTARI, F. & ROLNIK, S. B. (1996). Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1996.
GAUTHIER, Jacques; FLEURI, Reinaldo; GRANDO, Beleni (orgs). Uma pesquisa sociopoética: o índio, o 

negro e o branco no imaginário de pesquisadores na área de educação. Florianópolis: UFSC/NUP/CED, 
2001. 

GAUTHIER, Jacques; SANTOS, Iraci. A Sócio-Poética: fundamentos teóricos, técnicas diferenciadas de 
pesquisa, vivência. Rio de Janeiro: UERJ, DEPEXT, NAPE, 1996.

LAPASSADE, Georges. El analizador y el analista. Barcelona: Editora Gedisa, 1979.
LOURAU, René. A análise institucional. Petrópolis: Vozes, 1975.
MENESES, Maria Paula. Justiça cognitiva. In Luiz Inácio Gaiger, Pedro Hespanha, Antônio Cattani e Jean-

Louis Laville (Org). Dicionário Internacional da Outra Economia. Coimbra, Almedina, 2009.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In SANTOS, Boaventura de Sousa; 

MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). Conhecimento Prudente para uma Vida Decente: “Um Discurso sobre 

as Ciências” Revisitado. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 

2006.
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009.


	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

