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1. Introdução
Esse paper é resultado de uma pesquisa etnográfica iniciada no ano de 2017 junto a
um coletivo audiovisual periférico da cidade de Fortaleza. Formado por quatro jovens
moradores das Goiabeiras, praia urbana localizada na Barra do Ceará (Fortaleza), o
Coletivo Pode Crer desponta em um contexto de grande proliferação de grupos artísticos
e culturais nas margens da cidade. Ao produzir e exibir filmes nos espaços públicos do
bairro onde moram, os quatro jovens que compõem o coletivo buscam não só agenciar
auto-representações, mas também produzir uma maior coesão social entre vizinhos e
amigos que vivem cotidianamente situações conflituosas relacionadas às atuais criações
de fronteiras e (re)programações espaciais arbitrárias no lugar de moradia. Diante disso,
este trabalho busca refletir sobre três formas de territórios que irrompem nos imaginários
dos sujeitos pesquisados e, por conseguinte, nas próprias práticas e nos usos que estes
fazem dos espaços.
Como veremos a seguir, apresento três filmes para introduzir as questões que busco
levantar: Duas Avenidas (2012), Momento, Vício e Boa Sorte (2015) e Bodega do Louro
(2018). Os dois primeiros distinguem-se do ultimo tanto nos seus conceitos quanto no
seu estado de produção. A Bodega do Louro passou a ser produzido depois que entrei em
campo e ainda não foi finalizado. A presença da pesquisadora, assim, interfere no modo
como ele está sendo conduzido, fator que não deve ser ignorado pelo leitor. O seu título e
as deliberações narrativas, também, ainda não foram fechadas em definitivo.
Apesar dessas diferenças, as narrativas produzidas até então são úteis para destacar
quais territórios e espaços são problematizados pelo Coletivo Pode Crer e, no caso
específico de A Bodega do Louro, os modos como se fabulam personagens intercessores
(DELEUZE, 2005) na construção de novos territórios significativos no lugar de moradia.
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No caso do Pode Crer, a fabricação desses personagens é fruto de conhecimentos
partilhados na interação com grupos sociais que extrapolam o limite da chamada
Comunidade das Goiabeiras.
Algumas referências são importantes para compreender a reflexão que se segue.
Michel Agier (2015) pensa a cidade como sendo feita “essencialmente de movimento”
(p. 484). Partindo de uma abordagem relacional e situacional, o autor compreende os
modos de produção do espaço na interação dos indivíduos em seus respectivos contextos
relacionais (AGIER, 2011), dando importância as práticas sociais que (des)organizam e
criam incessantemente os territórios citadinos.
Se a antropologia pode e tem todo o interesse em se apoiar nesta teoria
da relatividade urbana no tempo e no espaço, é porque a dinâmica e a
transformação podem ser reconhecidas em um saber livre de amarras
políticas, normativas e institucionais, como é o saber antropológico.
São portanto a descrição e a compreensão do movimento permanente
de transformação urbana no tempo e no espaço que podem constituir a
contribuição do olhar antropológico sobre a cidade. (AGIER, 2015, p.
484)

Sob esse ponto de vista, é impossível pensar a cidade sob a égide do “encarceramento
espacial do nativo” (GUPTA; FERGUNSON, 2000) e, nas palavras de Magnani (1996),
acabar caindo na tentação do "padrão aldeia". A problemática ligação da cultura a
espaços geográficos, tão comum na tradição antropológica, funda-se sob a “ficção de
culturas como fenômenos distintos que se assemelham a objetos que ocupam espaços
distintos” (GUPTA; FERGUNSON, 2000, p. 32). Tal ficção estaria ligada, ainda, a
história da antropologia enquanto “biografia do imperialismo”. Nas palavras de Hall
(2003), “as culturas sempre se recusaram a ser perfeitamente encurraladas” entre
fronteiras (p. 35 – 36).
Pensar que a cidade é produzida pelos sujeitos que vivem e circulam nela através de
interações e práticas sociais é pensar no devir da invenção da cidade, de suas fronteiras e
de seus territórios. Deleuze e Guattari (1995), tomando como base o pensamento de
Foucault (1979), ampliam a percepção sobre a criação de territórios na cidade. O corpo,
aqui, não é só agenciado pelo poder que o recalca ou disciplina, mas emerge como
positividade na medida em que é capaz de fabricar novas relações com o espaço. Sob
essa perspectiva, Barreira e Lima (2013) nos esclarecem as diferenças entre espaço e
território:

O território estaria ligado a uma “ordem de subjetivação individual e
coletiva”, firmando-se como espaço de “relações funcionais de toda
ordem”. Se o espaço atuaria como uma referência extrínseca em relação
aos objetos que ele contém, o território estaria em uma relação
intrínseca com a subjetividade que o delimita. O conceito de território,
mais que um referente geográfico, constitui, no âmbito dos trabalhos
analisados, o componente simbólico de registro de um “lugar” social,
podendo representar zonas de recomposição e de identificação entre os
indivíduos e os espaços vividos. (BARREIRA; LIMA, 2013, p. 533)

No caso que me proponho a apresentar, a criação e a fruição de produtos audiovisuais
são compreendidas como formas possíveis de se apropriar e reapropriar das imagens e
narrativas sobre o lugar de moradia, mas também como uma maneira de fortalecer os
laços sociais nas Goiabeiras, espaço marcado por conflitos e disputas territoriais. Tratase, portanto, de uma reapropriação do espaço “organizado pelas técnicas da produção
sociocultural” (CERTEAU, 2013, p. 41). Em outras palavras, os sujeitos são se reduzem
às redes de vigilância impostas, mas também “jogam com os mecanismos da disciplina e
não se conformam com ela a não ser para alterá-los”, inventando “maneiras de fazer” em
“processos mudos que organizam a ordenação sociopolítica” (CERTEAU, 2013, p. 4041). A produção fílmica e/ou imagética enquanto busca por auto representação coloca os
sujeitos na condição de “produtor de um discurso sobre si próprio” (GONÇALVES;
HEAD, 2009, p. 19), sem precisar das mediações da grande indústria cultural.
Nesse sentido, no primeiro momento do texto, introduzo ao leitor em que contexto
espacial e temporal situa-se o Coletivo Pode Crer, apresentando também como as atuais
redes de sociabilidade que estes estabelecem na cidade influem na forma como se
enxergam no espaço urbano e na condução de seus trabalhos artísticos. No segundo
momento, marcado pelos itens 3. Duas Avenidas e a invasão dos prédios e 4. Momento,
vício e boa sorte e o devir das regras territoriais, busco discutir sobre os atuais territórios
que despontam nas Goiabeiras, compreendidos pelos sujeitos pesquisados como formas
estranhas e arbitrárias de produção do espaço. Por ultimo, apresento como tem o Coletivo
Pode Crer fabula personagens intercessores para a criação de novos territórios no lugar
de moradia.
2. Situando as Goiabeiras e o Coletivo Pode Crer
Compreendo com Aderaldo (2014) que “coletivos” são pequenas associações não
hierárquicas e informais, constituídas pela união de sujeitos com afinidades pessoais, que
se organizam com o intuito de realizar intervenções estéticas e políticas nos espaços

urbanos. A proliferação desses coletivos na cidade de Fortaleza explica-se pelo
desenvolvimento de políticas públicas estaduais e municipais3 voltadas ao fomento da
arte e da cultura, apresentando-se concretamente através do lançamento periódico de
editais públicos e na construção de equipamentos culturais tais como os Centros Urbanos
de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs), a Vila das Artes, o Porto Iracema das Artes
e o Centro Cultural Bom Jardim. Esses equipamentos fornecem cursos de formação
gratuitos em diversas linguagens artísticas, introduzindo o uso de múltiplos de artefatos e
incentivando o desenvolvimento de projetos artísticos.
O desenvolvimento dessas políticas possibilitou o encontro de jovens nas salas de
aula, nos laboratórios e em outros espaços dos equipamentos. Ao desenvolverem
afinidades pessoais nesses cursos, muitos grupos começam a se organizar em coletivo
para concorrerem aos editais públicos, que aprovam as ações mediante a entrega de
projetos estruturados de acordo com as regras estabelecidas no edital4.
O Coletivo Pode Crer surge meio a esse contexto. Seus membros se conheceram e
desenvolveram afinidades em um curso de audiovisual fornecido no Centro Urbano de
Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA)5 Che Guevara - Barra do Ceará. Dois deles
realizaram ainda um curso de produção cultural ministrada por um núcleo da Rede Fora
do Eixo6. Esta influenciou sobremaneira a forma de atuação do coletivo, como vemos no
relato a seguir:
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Eles [Rede Fora do Eixo] pensaram a economia criativa não para
artistas, pensaram a cultura não para artistas. A cultura como elemento
do povo que produz identidade, produz economia também.[...] Quando
surgiu o Fora do Eixo a gente tinha algo extremamente horizontal e
descentralizado, vários coletivos em vários cantos no Brasil que
permitiam que músicos circulassem, fizessem uma tour, sem gastar
quase nada de dinheiro, mas mobilizando muitos recursos humanos,
porque os recursos humanos trabalhavam de forma voluntaria e
produziam valores que não necessariamente eram valores econômicos,
né? Então imagina como isso chegou pra mim. Como chegou pra mim
foi assim: você pode fazer isso no seu território. No seu território você
pode montar uma rede humana e essa rede vai produzir valores que vão
ser respeitados por essa rede e essa comunidade a partir desses valores
vão produzir uma série de bens simbólicos.

Sob a influencia dos valores da horizontalidade e da transparência, o Pode Crer
começa a atuar nas Goiabeiras na produção e exibição de filmes. O CineInvazão é um
cineclube periódico organizado em estabelecimentos comerciais das Goiabeiras. É nas
barracas de praia e na Bodega do Louro, comércio pertencente aos pais de uma das
integrantes do Coletivo, que se monta um cinema a céu aberto, reunindo toda uma sorte
de moradores e não moradores das Goiabeiras. Os filmes do Pode Crer, por sua vez, são
ambientados nas ruas, casas, praias e estabelecimentos locais. Para realiza-los, conta-se
com o trabalho colaborativo dos próprios sujeitos que ali residem, seja na representação
de personagens, na disponibilização dos espaços ou até na prestação de assistência
técnica à equipe de produção.
As motivações que os orientam ficam patentes em seus discursos: “Nós queremos
produzir identidade e território”, “produzir narrativas positivas que aglutinem as
pessoas”, “outras narrativas boas que existem por aqui e não são mostradas, porque eu
acredito que contribua mais para as pessoas que moram aqui”, “para as pessoas se verem
e enxergarem o bairro de outra forma, não só como uma coisa violenta, como um lugar
ruim de se morar”. Tal pretexto parece ser compartilhado entre vários grupos de artistas
periféricos das capitais brasileiras que, através da produção de imagens, buscam auto
representar-se mediante a elaboração de outras narrativas possíveis sobre o lugar de
moradia. Como coloca Carminati (2009), a elaboração de auto-representações imagéticas
que lá também reside, formando uma espécie de comunidade que vivencia outro modelo de
organização social. Os agentes dessa rede vêm repensando e buscando transformar os paradigmas
sociais contemporâneos por meio da produção cultural, criação de debates abertos a toda
sociedade em prol de novas políticas públicas (seja em eventos presenciais ou virtuais), além de
outras iniciativas com foco na democratização dos meios de comunicação e acesso à educação.”
(p. 5)

e a construção do imaginário social sobre a favela, nesses casos, busca desconstruir
estereótipos que incidem sob determinados espaços da cidade, dando visibilidade às lutas
sociais e denunciando acontecimentos políticos.
O Pode Crer produz filmes de docuficção desde 2012, compondo personagens e
histórias ambientadas nas Goiabeiras. As personagens mantêm fortes relações afetivas
com a comunidade, mas enfrentam conflitos relacionados à “chegada dos prédios” e as
regras de sociabilidade impostas no local. Para construir a narrativa, eles tomam como
referencia suas próprias experiências pessoais e as histórias contadas pelos vizinhos e
amigos.
Goiabeiras é o nome que leva uma comunidade formada na década de 1980 nas dunas
mais próximas à foz do Rio Ceará, este ultimo marcando a fronteira entre os municípios
de Fortaleza e Caucaia, na extremidade oeste da capital cearense. Os moradores,
provenientes de bairros circunvizinhos e sem infraestrutura como o Pirambu e a Vila
Velha, foram acometidos por uma grande enchente naquela década, sendo obrigados a
deslocar-se e ocupar irregularmente o local em busca de melhores condições de moradia
(PAIVA, 2007).
A Barra do Ceará faz parte das regiões que sofreram intenso crescimento
demográfico por processos de favelização – ocupação irregular do solo e ausência de
políticas públicas de urbanização - entre as décadas de 1980 e 1990. Hoje, a economia
local gira em torno do mar e da praia, uma vez que as pessoas que ali residem
“constituem-se basicamente de pescadores, marisqueiros (catadores de ostra, siri e
caranguejo), barraqueiros, vendedores ambulantes, pequenos comerciantes (donos de
bares e de mercadinhos) e donas-de-casa.” (PAIVA, 2007, p. 128 – 129).
Nos últimos dez anos, a praia das Goiabeiras tem sido significativamente alterada por
um projeto de requalificação urbana desenvolvido no Governo Lúcio Alcântara (Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB). O Programa de Recuperação e
Complementação do Sistema Viário da Costa Oeste, conhecido como Projeto Costa
Oeste, tornou-se “Vila do Mar” na gestão municipal de Luizianne Lins (Partido dos
Trabalhadores - PT)7, depois de uma série de alterações reivindicadas pelos movimentos
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Aprovado em 2001 pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) e executado pela
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e associações de moradores do local8. Executado pela Secretaria de Turismo, o projeto
inicial foi visto pelos moradores como uma tentativa de gentrificar a região, abrindo
espaço para a expansão do mercado turístico e imobiliário na costa oeste da cidade9.
Nas orlas dos bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, vemos hoje uma
via paisagística composta por um largo calçadão. No perímetro das Goiabeiras, vemos
ainda as barracas de praias padronizadas e dispostas organizadamente a alguns metros de
distância umas das outras, um mirante e um monumento em homenagem ao Marco Zero
da cidade.
Quando comecei a realizar as incursões em campo, a primeira etapa do Vila do Mar
já havia sido concretizada. A segunda etapa se iniciou em Abril de 2018 e, de acordo
com matéria do Diário do Nordeste10, será concluída com a instalação do Mercado dos
Peixes e do Box da Mulher Empreendedora. O projeto prevê ainda a construção de uma
ciclovia, uma Quadra Poliesportiva, Parquinhos Infantis, Campos de Futebol de Areia e
um Mirante.
O Mercado dos Peixes, hoje, é organizado pelos próprios pescadores no calçadão da
praia. Eles expõem os peixes e mariscos em mesas extensas. As vendas são organizadas
por barracas e estas são divididas de acordo com as famílias dos pescadores, que
trabalham conjuntamente na venda das mercadorias. A “Barraca do Pepita” é formada
pela família de Pepita, um pescador morador das Goiabeiras muito próximo aos
descongestionamento da Avenida Leste Oeste e a turistificação do litoral oeste da cidade.
Monteiro (2017) observa que depois de mobilizados diversos debates e protestos entre os
movimentos de moradores locais, o projeto foi paralisado e sofreu alterações consideráveis. Em
2005, a prefeitura de Fortaleza inclui a proposta de um novo projeto nos debates do orçamento
participativo, tornando-se então “Projeto Vila do Mar”. Santos (2006) destaca que o Projeto
passou a prever a melhora das condições de atendimento às demandas por serviços públicos de
segurança, saneamento e saúde, transporte e educação, a realização de projetos de drenagem,
paisagismo e urbanismo, a oferta de áreas públicas voltadas ao lazer, o aproveitamento do
potencial paisagístico da faixa de praia através da construção de uma via paisagística litorânea e o
deslocamento do interceptor oceânico (SANTOS, 2006, p. 46 - 47). Paiva (2007) e Frosch (2004,
2014), entretanto, apontam para as fragilidades do projeto no que consiste à efetiva participação
popular nas decisões políticas e nos impactos ambientais e sociais resultantes.
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integrantes do Coletivo Pode Crer. Foi ali, no Pepita, que me encontrei pela primeira vez
com Emília.
De acordo com aquele primeiro relato, o Coletivo Pode Crer havia se formado em
2011, meio ao Projeto Costa Oeste, por quatro jovens moradores das Goiabeiras. De
modo geral, o objetivo inicial do Coletivo Pode Crer era de realizar ações culturais que
interferissem no cotidiano da comunidade onde moram, promovendo o desenvolvimento
da arte e da educação entre os jovens moradores. Depois, o grupo começou a se focar
especificamente na produção audiovisual e desde então passou a realizar diversos curtasmetragens e cineclubes na e com a Comunidade das Goiabeiras.
Minha ideia inicial é de que o Coletivo Pode Crer era um “coletivo de periferia”
porque seus integrantes moram numa região irregularmente ocupada nas margens da
cidade. Mais tarde descobri que esse conceito precisava ser problematizado, uma vez que
outras redes de sociabilidade atravessam o cotidiano dos sujeitos pesquisados. Em
entrevista realizada em 2017, questionei a Paulo, um dos membros do Pode Crer, se ele
se considerava morador de periferia.
Sim, acredito que sim. A periferia é esse lugar da cidade onde vive a
grande maioria da classe popular. Tem um livro muito bom da Conexão
de Saberes que define o estudante da classe popular pela origem. Esse
estudante não tem uma família que teve acesso aos conhecimentos
eruditos, como o conhecimento cientifico e artístico. A classe popular,
historicamente, não tem acesso aos bens simbólicos produzidos na
universidade. Ela não pode produzir esses bens porque não tem acesso
aos conhecimentos necessários pra produzir. Eu sou da classe popular
porque meu pai só teve acesso à educação primária. Já meus filhos não
vão ser da classe popular porque eu tive acesso à universidade e posso
passo esses conhecimentos e valores aprendidos ali, entende?

É interessante observar como o conhecimento acadêmico manifesta-se na fala de
Paulo quando cita o livro do Programa Conexão de Saberes11. Esse conhecimento é
usado para construir um conceito sobre o lugar onde mora e para se posicionar em um
determinado estrato social diferenciado no contexto citadino. Assim, as próprias
definições de periferia e classe popular, que embasam Paulo, são adquiridas na interação
com os círculos sociais acadêmicos.
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Quando iniciaram suas ações, nenhum dos membros tinha curso superior. As
formações no Cuca, principalmente a realizada pela Rede Fora do Eixo, guiavam seus
valores e suas práticas no que condiz as noções de território e identidade. Depois, cada
um dos membros entrou no ensino superior. Quando iniciei a pesquisa, no ano de 2017,
alguns deles estavam concluindo suas monografias, o que fez com que o Coletivo
entrasse em pausa por quase um ano. Hoje, Emília é formada no curso de Jornalismo pela
Universidade de Fortaleza, Paulo é formado em Letras pela Universidade Federal do
Ceará, Diógenes e Luiz Alves são formados em Artes Visuais pelo Instituto Federal de
Educação.
O acesso à universidade abriu uma série de conexões com outros círculos artísticos e
intelectuais na cidade de Fortaleza. Percebo isso especialmente no caso de Diógenes e
Paulo, que realizam ações culturais em parceria com outros estudantes universitários de
diferentes espaços da cidade12. Ao contar como a universidade o afetou, Paulo revela que
existe uma troca intensa entre os conhecimentos adquiridos no espaço acadêmico e na
sua vida cotidiana:
[...] paralelo à universidade eu tava no Cuca. Inclusive eu subestimava a
universidade, achava a universidade uma perca de tempo, influenciado
pelo Fora do Eixo. Eu achava que a formação da minha vida eu ia
construir a partir de percursos que eu ia definir dependendo das
necessidades, das competências que eu precisasse por exemplo para
projetos e tal. Quando não eu tava apaixonado por Letras e associando
tudo na minha vida ao que eu tava aprendendo ali. Fui fazendo
associações, os conhecimentos da Letras, do Cuca e na vida doméstica,
ao que a gente tava desenvolvendo como projeto aqui na universidade.
Eu legitimo muito esses objetivos de gerar uma identidade positiva pro
território [...] compõe meu sistema de valores isso do território e
identidade, onde eu tiver. Seja na escola e até na universidade, agora,
meus discursos e minha pratica se pautam por isso, né? De pensar como
o estudante de origem popular é importante para estabelecer uma ponte
orgânica entre extensão universitária e comunidade. O estudante de
origem popular ele é capaz de fazer isso como ninguém fará, porque ele
domina os discursos, ele em si traz os valores, ele gera identificação no
território dele, então ele volta da universidade capaz de estabelecer
vínculos sabe? Eu acho que a potencia da universidade publica de um
modo geral, nesse momento é essa. A universidade nunca foi tão
12

Pouco antes de se formar, Diógenes expôs um trabalho artístico no Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará em conjunto com estudantes do curso de Artes Visuais do
Instituto Federal de Educação. Além disso, ele participa frequentemente de produções fílmicas
com outros artistas da cidade. Paulo milita no Movimento Estudantil do curso de Letras e
participou recentemente da Comissão Organizadora do Encontro Internacional dos Estudantes de
Letras.

popular então ela nunca foi tão capaz de gerar uma extensão orgânica.
E isso tem a ver com meu trabalho, se não fosse o Pode Crer eu não
pensaria assim, com certeza.

A troca de saberes é feita mediante interações sociais estabelecidas em três locais: a
universidade, o Cuca e o lugar de moradia (a vida doméstica). Os conhecimentos
adquiridos em diferentes círculos formam, na trajetória de Paulo, uma única rede de
valores e saberes que orientam suas ações artísticas no Coletivo Pode Crer. O
conhecimento acadêmico também fica evidente na fala de Diógenes, quando ele faz um
levantamento de diferentes trabalhos acadêmicos sobre curadoria:
Outro curso que a gente fez lá na caixa. Eu, Suzan e Rafael Escócio.
Uma galera que fez sobre curadoria. Ai teve um cara que mostrou o
trabalho de uma galera que fazia na periferia, quase a mesma coisa que
a gente fazia aqui, só que tava em São Paulo. E ele levantava a bandeira
que a periferia é um centro muito bom pra se produzir arte, que tem
vida e tal. Diferente com a classe média que busca cultura na indústria
cultural. Eu gostei da fala dele, gostei da fala do rapaz lá de
patrimônio. E o rapaz que é professor lá da PUC, ele disponibilizou a
tese de doutorado, ele é da sociologia também, sobre mercantilização
da arte. Ele levantou a bandeira. Meu irmão o Romero Britto, a galera
odeia o Romero Britto, né? O Romero Britto tem isso aqui, tem loja
aqui e tal. Tá fazendo a arte dele e tá ganhando seus milhões. Essa
pessoa tem que parar e pesquisar quem é ele. Ai ele falou assim que
tentou um dia levar o Romero pra falar lá, porque ele disse que o
Romero fala de boa. Só que a galera não queria. E ai eu encontrei umas
paradas massa, porque ele fala de mercado da arte. Eu acho que todo
artista tem que compreender o que é o mercado da arte. Você faz um
trabalho e faz uma pintura, que você consegue vender, conhece o
galerista, tem uma loja, ai o galerista: “Que trabalho bonito! Deixa eu
expor lá na galeria que eu vendo por 3 mil e te dou 2 mil.” Ai vem uma
pessoa que quer ser apreciador de arte né: “Quanto é?” Não é 3 mil e tal
e levo o teu trabalho. Se não o galerista faz um jogo contigo e te leva
pra uma grande feira e começa a investir no teu trabalho e teu nome
vira uma grande publicidade. E nisso tudo a obra ganha valor, e se ela
chegar a um milhão, o que tu vai ganhar de retorno fora os 2 mil é só o
teu nome.

Diógenes também faz uma crítica aos grupos que produzem “na tora”. A expressão,
utilizada por grupos artísticos de periferia da cidade de Fortaleza, designa uma produção
completamente independente e, muitas vezes, sem apoio financeiro.
Tem uma galera que faz na tora mesmo. Mas eu acho que eles não vão
ganhar recurso porque não tem parceiro politico massa, que discuta o
trabalho de vocês e tudo. Porque massa, a manifestação de vocês é
muito bacana, mas vocês ainda são marginalizados pra academia. E
vocês eu acho que não vão passar de muita coisa. Assim, tem discurso
também. Ás vezes você tá só reproduzindo o trabalho do outro e tudo.
[...] Hoje eu entendo que tem um professor meu que diz que a galera

pensa que arte é pra avacalhar. E eu digo “não né assim não má, tem
que ter calma, tem uma seriedade e tudo. Tem pesquisa, muita pesquisa
mesmo.

A presença do professor, em sua fala, parece legitimar sua crítica às produções
independentes que não levam em consideração o cenário político, a necessidade de
estabelecer parcerias e de se produzir um estudo relevante no campo das artes. Uso esses
exemplos dispersos para mostrar que, na época em que fiz essas entrevistas, a
universidade já era um ambiente de aprendizado que influía nas próprias formas do Pode
Crer pensar suas ações, seus posicionamentos e estratégias políticas. O conhecimento
adquirido na universidade é levado ao lugar de moradia e vice-versa. Perceber essas
diferentes interações que os chamados “coletivos de periferia” estabelecem na cidade
evita a conclusão precipitada de que esses grupos estejam reduzidos “a representações
engessadas como ‘jovens moradores de periferia”, uma vez que “a passagem pela
universidade, longe de ser uma exceção, é uma constante.” (ADERALDO, 2014, p. 7).
Isto posto, apresento as problemáticas levantadas nos filmes do Coletivo Pode Crer,
assim como algumas anotações de campo que ajudam a compreender como suas
produções e práticas colocam em tensão as fronteiras e os territórios instituídos nas
Goiabeiras.
3. Duas Avenidas e a chegada dos prédios
Um dos filmes produzidos pelo Coletivo Pode Crer leva o título Duas Avenidas.
Finalizado em 2012, ele conta a história de um garoto que mora frente a uma avenida
onde seus moradores tem a “melhor vista do pôr do sol da cidade”. Nos finais de semana,
ele trabalha na Beira Mar como vendedor ambulante ao lado do pai. No tempo livre
circula pelo bairro onde mora, passando no campinho de futebol, na praia, no fliperama
e, por ultimo, na Bodega do Louro, local onde a filha do proprietário exibe filmes. Na
frente da Bodega, visualizamos um cartaz que anuncia “Filme de Hoje: Vista Mar”. Na
sequencia, ouvimos sua voz off:
E foi assistindo filmes que falavam de prédios, que eu comecei a me
perguntar: para onde vai os meus amigos? O campo, a praia, o
fliperama? Se esses prédios invadiram o meu espaço? Não sei! Só sei
que eu não quero perder o espaço onde eu moro!

A narrativa do filme é composta pelo contraste entre imagens antigas e atuais da
Beira Mar e da orla da Barra do Ceará e do Pirambu (Imgs. 1). Vista Mar (2008), o

disparador dos medos e questionamentos do garoto, é um filme que nos mostra os
discursos e performances dos corretores que negociam a venda de apartamentos luxuosos
na Beira Mar, praia localizada na costa leste da cidade. Além de apresentar o andar, a
área em metros quadrados, a quantidade de quartos dos imóveis e os benefícios do
condomínio, os discursos dos corretores destacam a principal qualidade da mercadoria:
“vista mar total”, “grande varanda para o nascente”.
O título “Duas Avenidas”, por sua vez, refere-se às avenidas que sofreram processos
de reprogramação urbana nos Projetos Costa Oeste e Vila do Mar. Tais vias formam no
mapa (Img. 2) duas linhas extensas que abraçam o Pirambu, o Cristo Redentor e as
Goiabeiras. Uma delas, a Avenida Leste-Oeste, também conhecida como Presidente
Castelo Branco, interligam os litorais leste e oeste da cidade de Fortaleza, iniciando-se na
Praia de Iracema e terminando na margem do Rio Ceará. A outra, oficialmente nomeada
como Rua José Roberto Sales, acompanha a praia com um largo calçadão que se estende
do Pirambu às Goiabeiras.

Imgs. 1 – Planos de Duas Avenidas (2012). Nas duas primeiras imagens vemos a Beira Mar. Nas
duas ultimas, a orla da Barra do Ceará e do Pirambu, a Rua José Roberto Sales e seu largo
calçadão.

Duas Avenidas é um filme produzido em um contexto de lutas sociais13, em que
fortes sentimentos de insegurança e medo eram compartilhados entre os moradores das
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Oeste e o Projeto Vila do Mar, ver Frosch (2004, 2014).

Goiabeiras. Gravei em 2017 uma entrevista com Emília Andrade, produtora do Coletivo
Pode Crer. Ela revelou que o roteiro fora produzido por Diógenes Lopes e ela “comprou
a ideia”, resolvendo fazer o filme. Questionei, então, porque o roteiro havia lhe
conquistado:
[...] eu gostei dele porque falava da história de um menino que morava
aqui, nessa área litorânea. Como a gente sabe que a área litorânea de
umas décadas pra cá ganhou um potencial econômico e político... E do
conflito que esse menino teve quando foi comparar outro lugar aqui no
litoral, só que era completamente diferente da quebrada dele. E que ele
se sentiu receoso de um dia a quebrada dele virar aquilo ali. E que ele
queria viver no lugar onde ele morava com aquelas relações que ele
tinha ali. Ele tinha medo desse lance de virem pra cá, de construírem
prédios e toda a história dele se desfazer e se diluir. Foi por isso que
gostei da ideia do roteiro e colaborei de fazer a produção do filme.

Emília disse ainda que se sentiu identificada com o personagem porque “eu tenho
receio desses investimentos que vem pra cá. Se é pro povo que tá aqui, se não é. [...] A
gente sabe qual é o destino da Beira Mar, né? E eu acredito que eles querem fazer um
projeto a longo prazo com todo litoral urbano.” Ao aproximar o personagem de si, Emília
emprega os verbos no presente, revelando a permanência dos sentimentos de medo e
angustia a respeito do destino do lugar de moradia.
Dantas (2002, 2011, 2014), Matos (2011) e Silva et. al (2017) pensam as
requalificações do espaço litorâneo como um planejamento político e espacial de longo
prazo fomentado desde o início do governo dos empresários do Centro Industrial do
Ceará (CIC). Para os autores, o chamado “Governo das Mudanças” reestruturou parte do
litoral cearense com o objetivo de atrair o mercado turistico e a modernização,
reelaborando inclusive um novo imaginário social a respeito do Estado. Antes vinculado
às imagens do agreste, da seca e da miséria, agora se busca criar uma ótica positiva e
moderna da “Terra do Sol” – o lugar da praia, do surf, da prática do banho e do
veraneio14.
Em visita a campo realizada em Julho de 2018, perguntei a Paulo Ricardo, um dos
membros do Pode Crer, que prédio era aquele que se destacava na paisagem à beira mar
das Goiabeiras (Img. 3). Paulo respondeu: “Por enquanto, é o que chamam de Centro de
Referência ao Idoso.” Seguimos a conversa:
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É interessante notar com Corbin (1989) e Diegues (1998) a emergência do desejo da beira-mar
no imaginário ocidental. No caso do Estado do Ceará, essa emergência surge em confluência com
políticas de fomento ao mercado turístico e imobiliário.

Tu vê que esse prédio parece uma pousada, né? Então, o dono dele é
dono de várias pousadas no litoral do Ceará. Se tu for no Morro Branco,
lá tem um prédio idêntico a esse. É do mesmo dono. Olha esse prédio,
essas varandas. Ele foi construído depois que começaram as reformas
aqui na orla. Aí a Prefeitura alugou pra ser o Centro de Referência ao
Idoso. Mas eu não vejo a população aqui usando muito não. Ninguém
sabe o que isso ai vai ser no futuro, né?

Img. 2 – Edifício do Centro-Dia de Referência para Pessoas Idosas. Raquel Araújo, 2018.

Emília e Paulo Ricardo moram em residência próxima ao edifício. Por isso, em
minhas visitas a campo, sempre me deparo com ele e com um cenário revelador dessas
zonas de instabilidade que marcam o imaginário de Paulo. O edifício se destaca na
paisagem porque, ao seu redor, não vemos nada semelhante. Os outros estabelecimentos
e propriedades locais das Goiabeiras são, em sua maioria, muito menores e com
infraestrutura bastante diversa. Exceto três casarões, não é comum encontrar imóveis
com varandas à vista mar ali.
A paisagem que visualizamos entre a estátua do Marco Zero (no extremo oeste da
costa praieira) e o Mercado dos Peixes (comércios dos pescadores locais) simboliza
imageticamente a locução adverbial de tempo “por enquanto” utilizada na fala de Paulo.
São grandes propriedades repletas de vegetação - algumas delas à venda -, casarões e

estabelecimentos comerciais que ocupam larga extensão de terra (Imgs. 4). Logo atrás
dessas propriedades residem os moradores das Goiabeiras. Estes moram em casas e
estabelecimentos estreitos, colados uns aos outros, sem qualquer vista para o mar.

Imgs. 3 – Raquel Araújo, 2018.

Paulo me acompanhava no registro dessas imagens (Imgs. 4). A cada pausa que
fazíamos frente aos muros, ele refletia em voz alta: “Olha isso... eu não sei nem de quem
é”, “O que será que isso vai ser no futuro?”, “O que pretendem fazer aqui?”.
Estávamos no calçadão da praia, lugar onde Paulo, Emília e seus dois filhos circulam
diariamente. Os moradores das Goiabeiras, em geral, utilizam o lugar no comércio de
peixes e mariscos, no trabalho nas barracas de praia, no jogo de pelada, no sentar-se para
beber e comer, no apreciar o por do sol e nos encontros sociais. Decidi fotografar
aquelas propriedades à beira mar porque elas se tornaram para mim uma espécie de plano
de fundo vazio e imóvel meio aos intensos usos sociais do calçadão, local onde circulam
diariamente os moradores das Goiabeiras.
Já havíamos caminhado nele diversas vezes. Mas, pela primeira vez, ouvi
comentários acerca daquele plano de fundo. O fato de me ver ali fotografando as
propriedades fez Paulo compartilhar comigo um olhar de estranhamento. Percebe-se que
a captação imagética dos espaços que constituem as Goiabeiras, realizada por uma

pesquisadora que lança um olhar curioso sob esses lugares ainda não problematizados,
afeta simultaneamente pesquisador e pesquisado na desnaturalização dos lugares
constituídos e os significados que lhes são atribuídos.
A fala de Paulo revela, sobretudo, uma sensação de ansiedade e de falta de
identificação com parte do cenário que compõe seu cotidiano. Por contraste, os outros
espaços da praia são apresentados com intimidade por Paulo e Emília. Além de contarem
histórias e os descreverem minuciosamente, eles fazem deles usos cotidianos e habituais.
Aos poucos, percebi que o Mercado dos Peixes não é só o lugar onde compram os
pescados. Ali, sentamos e ouvimos as histórias dos pescadores. Nas barracas, tomamos
cerveja, compartilhamos um cigarro e dançamos reggae. No Marco Zero, apreciamos o
por do sol. Na praia, festejamos o aniversário de Emília, comemos peixe e batatas
grelhadas na fogueira. No mar, adentramos com a jangada e sentimos medo das forças de
Iemanjá. Mas as propriedades ao fundo, elas sempre estão distantes, num futuro incerto.
Delas, sabemos quase nada, a não ser que existem. São como corpos estranhos meio ao
lugar de convivência, de troca de afetos e memórias longínquas.
Os territórios estranhados, aqui, podem ser compreendidos enquanto cartografias de
“regiões ainda por vir” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 10-11) no espaço urbano.
Elas são programações e concepções agenciadas por arquitetos e urbanistas em parceria
com o Estado com fins de redesenhar fronteiras para a criação de novos mercados – no
caso, do turismo - e sujeitos-consumidores.
Penso com Bachelard (1989) que os espaços adquirem significados, sentidos
emocionais ou até racionais por uma espécie de poética em que a memória e a
imaginação trabalham em seu aprofundamento mútuo. Para o autor, todo espaço habitado
traz a noção de casa:
[...] a imaginação trabalha nesse sentido quando o ser encontrou o
menor abrigo: veremos a imaginação construir "paredes" com sombras
impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de proteção ou, inversamente,
tremer atrás de um grande muro, duvidar das mais sólidas muralhas.
Em suma, na mais interminável dialética, o ser abrigado sensibiliza os
limites de seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua
virtualidade, através do pensamento e dos sonhos. (BACHELARD,
1989, p. 26)

A casa, o íntimo e o familiar só existem em oposição ao exterior, qualificado no
imaginário como vasto, estranho, desconhecido ou simplesmente impalpável. Criado na

dialética do interior e do exterior, a mesma “nitidez decisiva da dialética do sim e do
não” (grifos do autor, BACHELARD, 1989, p.335), o espaço enraíza-se numa geometria
implícita de oposição, alienação e hostilidade. Assim, o estranho e o familiar são
tencionados pelo contraste entre aqueles espaços usados cotidianamente, dos quais se
guardam memórias e afetos, e aqueles não praticáveis, estranhados pelo seu
distanciamento emotivo e memorial.
O estranhamento relativo aos espaços produzidos no Projeto Vila do Mar reverbera
em suas narrativas fílmicas, nos seus discursos e em suas produções fílmicas. Do mesmo
modo, outros espaços produzidos nas Goiabeiras também são identificados como
estranhos ou como ameaçadores do espaço familiar e íntimo, formando imaginariamente
territórios de risco. Aqui, as fronteiras e regras de deslocamento impostas pelos mercados
ilícitos de drogas na região são percebidas enquanto produções arbitrárias de
espacialidades.
4. Momento, Vício e Boa Sorte e o devir das regras territoriais
A narrativa de Momento, vício e boa sorte é formada por dois espaços/tempos
diegéticos15 diferentes. Em um, o personagem Fábio narra experiências vividas na sua
infância ao lado de seu amigo e parceiro de trabalho, Daniel. No outro, transcorrem-se as
ações e afecções narradas por Fábio. Assim, os planos cinematográficos alternam-se
entre Fábio narrando oralmente diante da câmera e a reapresentação imagética/sonora dos
cenários, personagens e diálogos que compõem essa narrativa.
Fábio e Daniel trabalham na praia como vendedores ambulantes. Daniel, entretanto,
encanta-se por fotografia ao ir a uma excursão escolar no Museu do Ceará, onde visualiza
uma antiga foto no interior de um monóculo. Ao conseguir uma câmera digital
emprestada, Daniel desenvolve suas habilidades em fotografia, deixando de lado o
trabalho de vendedor ambulante. Enquanto isso, seu amigo Fábio atravessa dificuldades
com sua família. “Eu me lembro que o meu tio, naquele tempo ele tava usando droga e
tal. Eu me lembro que ele invadiu a casa de um morador, destelhou a casa e achou um
fogo. [...] e de tão vacilão que ele era, foi meter um assalto na própria comunidade, tá
ligado?”, lembra Fábio.
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Espaço próprio do mundo ficcional, onde se desenrolam o tempo, os acontecimentos e as ações
de uma narrativa.

Seu tio assalta uma moto de um morador e procura usá-la no pagamento de uma
dívida com o traficante local. “E esse cabrito aí é da onde? Não é das área não, né? Sabe
que se for das área tu vai pro buraco”, diz o traficante no momento da permuta. Em
seguida, vemos Fábio em sua versão adulta, sentado frente ao que parece ser uma larga
janela ou em cima de um alto edifício. No fundo, vemos casas, ruas e mar. Uma voz off
pergunta: “Tem certo e errado aqui?” Fábio responde: “Tem que ter, né? Senão é
desordem, né? Tem não lá na tua quebrada?”
O tio de Fábio nega que assaltou a moto na comunidade, mas é descoberto quando o
traficante busca vender a moto justamente à vítima do assalto. Reconhecendo o “cabrito”
(motocicleta), a vítima exige acertar as contas junto ao traficante. O tio de Fábio é
perseguido e assassinado.

Img. 4 – Sequência do assalto e acerto de contas em Momento, Vício e Boa Sorte.

No desfecho do filme, Fábio comenta que Daniel “teve a oportunidade dele e soube
aproveitar”. Vemos que, no entremeio das vivencias dos personagens principais, irrompe
um conflito gerado pela transgressão da regra “se roubar nas área vai pro buraco”
imposta naquela narrativa pelos traficantes.
O Pode Crer conta com a atuação de não-atores moradores das Goiabeiras. Nos
termos de Pessuto (2011), os não-atores “não são atores profissionais que têm técnica
própria, mas são atores, muitas vezes, de seu próprio papel, representando personagens

de si mesmo, como se fossem espelhos” (p. 92). Assim, o não-ator representa a si com
suas gestualidades, vocabulários e expressões próprias, tendo como base um roteiro
previamente elaborado. Dessa forma, desde o roteiro até a atuação, as referencias para a
construção da narrativa são tomadas da vida cotidiana16. A regra do “se roubar nas área
vai pro buraco” pode ser compreendida, portanto, como fragmento de uma regra de
sociabilidade que é compartilhada, no mínimo, no nível dos discursos e dos imaginários
daqueles que atuam e roteirizam o filme.
Ao assisti-lo, decodifiquei a frase imediatamente, antes mesmo que o acerto de contas
se concretizasse. Essa frase já estava inserida em meu repertório cognitivo, mas com
outros significantes. Eu estava familiarizada com frases do tipo “se roubar na favela vai
pro saco”, “se roubar cidadão na favela, morre” e “proibido roubar nas área”, o que
facilitou a leitura imediata do “se roubar nas área vai pro buraco”. Tais regras tornaramse de conhecimento comum a qualquer pessoa que assiste ou lê jornais, que circula pela
cidade de Fortaleza e observa as inscrições em seus muros ou que, simplesmente, mora
nas tais “favelas” ou “comunidades”.
Não é meu objetivo pensar em quem aplica essas regras ou em como e porque elas
são propagadas17. Mais importante aqui é observar que elas acabam gerindo, em nosso
imaginário, territórios com regras específicas, o que afeta diretamente na forma com que
praticamos e usamos os diversos espaços da cidade.
Essa questão ficou patente quando dei início as minhas incursões etnográficas. Desde
então, tornou-se impossível pensar os deslocamentos no espaço, as possibilidades
práticas de usá-lo e até mesmo conversar sobre as problemáticas que atravessam o
cotidiano dos colaboradores sem que se leve em consideração os territórios e suas
respectivas regras de deslocamento e uso.
Na minha primeira visita a campo me locomovi de Uber até a Barra do Ceará. O
motorista advertiu que era necessário “baixar o vidro do carro” para “entrarmos” ali. Esse
ato, já naturalizado por mim em outras situações, ganhou um novo significado ao longo
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da pesquisa, abrindo uma série de questionamentos acerca das novas fronteiras
imaginárias inscritas no espaço urbano. A capital cearense tem passado muito
recentemente por transformações em seu cenário. Vemos inscritos nos muros de vários
bairros18 normas de circulação e usos do espaço assinadas por coletivos criminais, tais
como o Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Guardiões do
Estado (GDE) e Família do Norte (FDN). Essas inscrições reverberam também nos
discursos, nos próprios modos de circulação e nas práticas cotidianas das pessoas, como
sinalizou o motorista de Uber ao baixar o vidro do carro.
“Você tá no meio dessa guerra, né? Com as facções. E de repente, ultimamente,
assim, várias pessoas que não tem nada a ver, estão ali de passagem, e são atingidas”, diz
Emília. De acordo com seu relato, nem sempre existiram esses territórios ali. As
Goiabeiras já fora um lugar tranquilo e seguro de se morar, mas hoje “a gente enfrenta os
mesmos problemas que tantos outros bairros de Fortaleza têm enfrentado com a
insegurança”.
Antes desse negócio de disputa territorial a gente podia explorar, andar
em todo esse território, que é chamado Goiabeiras, né? Porque ele tem
uma divisão geográfica. E eu andava por todo lugar e eu posso
conhecer que conheço gente dos quatro cantos das Goiabeiras, né?
Então, se eu ando, eu ando lá onde teoricamente eu não podia andar e
eu tenho conhecidos lá. Tenho os amigos lá, cumprimento pessoas de lá
e as pessoas me cumprimentam. Mas pra outras pessoas eu acho que é
mais difícil fazer esse percurso de explorar os quatro cantos.

Emília diz que já viu várias pessoas que cresceram a seu lado e que nasceram depois
dela serem executadas por conta “desse negócio desse território, que não pode andar ali,
que não pode entrar aqui. E aqui, pelo menos onde eu moro, a gente tá meio que
encurralado porque duas ruas pra lá não se pode andar, nem duas ruas pra cá.”
Emília mora na Rua da Taperuaba. Ela é uma via relativamente sinuosa composta por
pequenas casas e estabelecimentos comerciais, situando-se acerca de três quarteirões da
praia. A Bodega do Louro fica no meio dessa rua. Além de ser ponto comercial, ela é o
espaço onde o Coletivo Pode Crer exibe seus filmes há sete anos.
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Essas normas estabelecem regras de deslocamento e usos do espaço, incluindo ai proibição de
aglomerações e reuniões em praças públicas (NOGUEIRA, 2017).
Disponível em:
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Assim, a produção e a exibição dos filmes do Pode Crer também são afetadas por
essa divisão arbitrária do espaço, uma vez que a circulação entre os territórios torna-se
um fator de risco para muitos moradores.
Hoje os meninos que atuaram nos filmes tão tudo grande já, tudo
rapazão. Alguns entraram pro crime, infelizmente. Hoje a gente tem
uma dificuldade extrema de andar por aqui. Os meninos que antes
viviam no calçadão não andam mais. A comunidade tá toda dividida.
Os territórios.

É interessante observar que apesar dessas territorialidades atravessarem o cotidiano
dos moradores da Rua da Taperuaba, nem todos eles se identificam com essas divisões
simbólicas do espaço. “A Rua da Taperuaba foi a única que escapou, o resto tá tudo
dominado”, nos dizeres de Diógenes, membro do Coletivo Pode Crer e morador do
Planalto das Goiabeiras. Essa rua não se insere no quadrante de nenhum território
específico dominado por facções, já que, nela, além de não existirem bocadas, seus
moradores tampouco se envolvem ou se posicionam nessas disputas.
Podemos pensar com Said (2007) que a criação desses mapas é um exercício de
poder, configurando-se enquanto geografia imaginativa (SAID, 2007). Para o autor a
ligação e a divisão do espaço “é um modo de fazer distinções geográficas que pode ser
inteiramente arbitrário” (grifos do autor, SAID, 2007, p. 91). Essa produção de territórios
não requer que os povos atingidos por elas reconheçam as distinções. Por isso, a
geografia imaginativa que designa um espaço familiar que é “nosso” e um espaço
estranho além do “nosso”, interfere violentamente o cotidiano dos povos não
identificados com as distinções.
Se o poder opera na criação de uma disciplina organizadora de espaço analítico,
funcional e produtivo, distribuindo os corpos pela “arte de dispor em fila” e
estabelecendo o lugar que os sujeitos ocupam numa classificação (FOUCAULT, 1986, p.
133), também é verdade que a fronteira representa um perigo ao poder. Ela é
“encruzilhada

de

misturas

perigosas,

cruzamento

de

circulações

proibidas”

(FOUCAULT, 1986, p. 132), lugar da deserção, do contrabando e do contágio: ela
permite a mistura de duas ou mais comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008).
A Bodega do Louro revela-se como esse espaço das misturas perigosas. Como
veremos a seguir, ela foi eleita como personagem principal do próximo filme a ser
produzido pelo Pode Crer.

5. A Bodega do Louro, intercessora dos encontros sociais
Nas minhas primeiras aproximações com o Coletivo Pode Crer tive a oportunidade de
estabelecer uma relação de confiança, através de uma troca intensa de saberes e relatos,
que me permitiu perceber como se dão os conflitos, os vínculos afetivos e os diferentes
usos espaciais nas Goiabeiras. Como já foi dito, na época que me aproximei dos
colaboradores, eles tinham dado uma pausa em suas produções. Só muito recentemente,
em Agosto de 2018, o Pode Crer recomeça suas ações na produção de um novo filme,
intitulado provisoriamente de A Bodega do Louro.
A produção do filme foi estimulada por mim. Eu apresentei a metodologia da
pesquisa-intervenção por meio do vídeo19 e concordamos em realiza-la. Baseando-se em
autores do movimento institucionalista francês, a ideia de intervir está ligada a produção
de “dispositivos da análise coletiva”, operando na “desnaturalização das práticas, dos
lugares constituídos, das relações saber-poder; no questionamento e desconstrução do
que é tido como natural.” (GORCZEVSKI; SANTOS, 2005, p. 59). Intervir é, assim,
romper com as evidências em que se apoiam as práticas. Além disso, o método permite
colocar em evidência a constituição simultânea do pesquisador e do pesquisado a partir
de questionamentos sobre o sentido da ação elaborados durante a intervenção. Minha
proposta era de observar o processo de produção de um novo filme e, em troca, oferecer
apoio financeiro e ajudar na sua produção.
Essa metodologia visa dar conta do meu objetivo principal na pesquisa do mestrado,
onde busco perceber como o espaço urbano é imaginado pelo referido coletivo e como a
criação e a fruição de produtos audiovisuais é, em contrapartida, utilizada no
agenciamento de novos territórios e práticas. A opção de analisar somente os filmes já
produzidos tornou-se limitada porque eu perderia o devir da criação, tomando o filme
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A pesquisa-intervenção por meio do vídeo nasceu de um exercício teórico-metodológico
construído no Projeto de Pesquisa “In(ter)venções áudio visuais com Juventudes” (2011 - 2013),
pensado e levado a cabo por artistas e pesquisadores em arte, sociologia e psicologia pertencentes
a instituições educacionais do Ceará e de Porto Alegre. No exercício, foram criados e
acompanhados encontros, rodas de conversa, mostras audiovisuais e oficinas. Foi desenvolvida
também uma análise de vídeos realizados no Titanzinho (Fortaleza) e no Projeto Lente Jovem
(Porto Alegre), bem como um acompanhamento de produções audiovisuais de jovens, estudantes
e pesquisadores envolvidos na pesquisa, “em que alguns vídeos foram considerados como
disparadores de ideias e desejos” (GORCZEVISKI; SANTOS, 2015, p. 60).

fora de seu contexto de produção e eliminando as operações dos produtores “em
circunstâncias particulares de tempo, de lugar e competição” (CERTEAU, 2013, p. 81).
Na pesquisa-intervenção, iniciei estimulando a

fabulação de personagens

intercessores que eles consideravam representativos do território. Fui pega de súbito com
a surpresa. Não era uma pessoa, afinal, que se desejava colocar em destaque, mas um
lugar: a Bodega do Louro. Paulo explicou que a Bodega é um espaço importante nas
Goiabeiras porque os moradores resguardam memórias afetivas dele. “A Bodega do
Louro é aquele lugar das trocas e dos encontros. Muita gente gosta de lá, não só os
moradores daqui.”
A Bodega do Louro é a personagem intercessora na construção de uma referência
positiva e representativa da Comunidade das Goiabeiras. O intercessor é aquele que
coloca em relação, faz alianças e encontros, abrindo possibilidade à criação de narrativas
que dão significado ao mundo:
O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Podem
ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas – mas também
coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais,
animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores.
(DELEUZE, 2005, p. 156)
[...] Resta ao autor a possibilidade de se atribuir “intercessores”, isto é,
de tornar personagens reais e não fictícias, mas ao coloca-las elas
próprias em estado de “ficcionar”, de “fazer lenda”, de “fabular”
(DELEUZE, 2005, p. 284-285)

A narrativa proposta compõe-se pelo encontro de três personagens distintos na
Bodega do Louro. Eles se deslocam de outros espaços das Goiabeiras para comprar ou
vender produtos ali20. Suas trajetórias se cruzam na Bodega e a partir desse cruzamento,
reverberam seus diálogos.
Emília propôs, a partir dessa ideia, realizar um laboratório de investigação em que ela
acompanha a trajetória de pessoas que compram ou vendem produtos na Bodega, para
inserir na narrativa fílmica os elementos coletados. Estive presente no segundo dia do
laboratório. Nesse momento, percebi que os “compradores” e “vendedores” – nos termos
de Emília – tem a Bodega como espaço de troca de saberes da pescaria, da culinária e da
medicina alternativa. Ali também é onde Vivi, a esposa de Louro, engaja discussões
20

A Bodega do Louro é um comércio que não só vende mercadorias, como também aceita a
venda e a troca de produtos novos e usados.

políticas. Para cada comprador ou vendedor que chega, Vivi questiona “vai votar em
quem esse ano?”, o que reverbera em discussões acaloradas sobre o cenário político e as
possibilidades de mudança.
Louro, por outro lado, fala das mercadorias que vende ou compra e da história de
seus respectivos compradores e vendedores. Ele leva no pescoço um colar com um
pingente do símbolo da Alcoólicos Anônimos. Esse símbolo também está colado nas
paredes da Bodega, ao lado das garrafas de cachaça. Nesse dia, um homem chegou para
vender uma carteira de cigarro. Quis compreender a transação e perguntei a Louro
porque ele comprava essa mercadoria, ao invés de vendê-la.
Olha, aqui é assim. Ele chega e vende essa carteira mais barato do que
eu compro com a distribuidora. Ele tem um crédito em um comércio.
Ele trabalha lá, todos eles são trabalhadores. Mas são viciados,
entendeu? Então ele pega o cigarro nesse crédito que ele tem e me
vende aqui por seis reais. Ai ele vai lá e troca por não sei quantas
pedras de craque. Mas eles são trabalhadores, todos eles. Só que são
viciados.

Aparecem também mulheres comprando utensílios e ingredientes para produção de
alimentos, pedreiros comprando materiais para construção e pescadores comprando linha
e agulha de pesca. Na Bodega se vende de tudo um pouco, inclusive objetos usados dos
“vendedores” como ventiladores, liquidificadores, chinelos, sapatos e objetos de
decoração para casa. Louro compra ou troca os objetos por outras mercadorias, de acordo
com cada negociação.
A Bodega do Louro é a personagem intercessora dos encontros e das trocas sociais
nas Goiabeiras. Ao mesmo tempo em que se trocam as mercadorias, partilham-se os
conhecimentos, as memórias e as afetividades. O CineInvazão, mostra de filmes
organizada periodicamente pelo Coletivo Pode Crer, também ocorre normalmente na
Bodega do Louro. A exibição dos filmes ali mobiliza toda uma sorte de pessoas,
moradores e não moradores das Goiabeiras.
Inicialmente interessada apenas nas narrativas elaboradas, fui descobrindo aos poucos
que não é só a narrativa fílmica em si que produz identidades e territórios, mas também e
principalmente o próprio processo de produção e exibição fílmica. Jean Rouch, realizador
e etnólogo francês, já havia notado que o cinema promove encontros e o
compartilhamento de saberes (HIKIJI, 2013). No caso do Coletivo Pode Crer, fazer
cinema é uma forma estratégica de aglutinar os vizinhos e amigos. Aglutinar significa,

sobretudo, agenciar os encontros de modo a reduzir, mesmo que temporariamente,
determinados distanciamentos e conflitos sociais que se colocam no cotidiano dos
moradores das Goiabeiras.
Criar esse território em uma narrativa audiovisual é, aqui, uma forma de estratégica
de acionar “o componente simbólico de registro de um ‘lugar’ social” que representa
“zonas de recomposição e de identificação entre os indivíduos e os espaços vividos.”
(BARREIRA; LIMA, 2013, p. 533). Podemos perceber, assim, que a produção e a
exibição de filmes, num contexto marcado por conflitos e disputas de pelo espaço, são
ações que buscam “fortalecer os laços sociais já existentes entre uma diversidade
heterogênea de agentes.” (ADERALDO, 2014, p. 20) Os coletivos de audiovisual
engajados com a construção de territórios e identidades, como é o caso do Pode Crer,
podem configurar formas de participação microssocial e policêntrica. Como nos ensina
Aderaldo sobre os coletivos de audiovisual paulistas, essas formas de participação são
capazes
[...] de conectar uma multiplicidade de atores, lugares e redes
responsáveis pela consolidação de uma intensa vida associativa que, à
medida que se distribui pelo espaço urbano, confronta o modelo
normativo utilizado como referência pela maioria das práticas
administrativas da “cidade”. (ADERALDO, 2014, p. 20)

Ademais, é possível pensar que a cidade se faz não só através da criação arbitrária de
territorialidades pelo poder público ou pelo crime organizado – como é o caso aqui
estudado – mas também pela criação e fruição de produtos artísticos que criam pontos de
convergência, de encontros e trocas.
6. Conclusões
Vemos despontar na metrópole contemporânea o compartilhamento de imaginários
que demarcam espaços estranhos e familiares, os primeiros sendo identificados como
resultado de programações territoriais arbitrárias e os segundos como territórios afetivos,
praticáveis e memoráveis. A produção audiovisual e, de modo geral, artística, realizada
por jovens moradores da cidade de Fortaleza, tenciona esses espaços na medida em que
cria novas referencias afetivas e identitárias. São nos pontos de encontro, de trocas e de
compartilhamento de saberes, relatos e experiências que se criam novos territórios e
relações com o espaço e as pessoas.

Observar como esses coletivos se engajam na produção de territorialidades e
identidades permite ampliar nossa percepção sobre as diferentes formas de usos da
cidade e, consequentemente, os próprios significados atribuídos a ela. Os sujeitos
citadinos inventam incessantemente maneiras de atravessar fronteiras e territórios
instituídos. O uso de técnicas e artefatos artísticos torna-se aliado nessa empreitada, uma
vez que ele permite a junção de sujeitos heterogêneos e multifacetados com o desejo de
pensar e produzir novas narrativas imagéticas, musicais, textuais e cinematográficas
sobre a cidade e os seus espaços.
7. Referências
ADERALDO, Guilhermo. Reinventando cidades: estética e política nas intervenções
visuais/audiovisuais de coletivos culturais em São Paulo. Anais da 29ª Reunião Brasileira
de Antropologia. GT 50 – Intervenções no espaço urbano e produção de alteridades.
Agosto
de
2014.
Disponível
em:
http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402008555_ARQUIVO_Paper29RBA
Guilhermo-versaofinal.pdf
AGIER, Michel. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo:
Editora Terceiro Nome, 2011.
_____________. Do direito à cidade ao fazer-cidade: o antropólogo, a margem e o
centro. In: Mana, vol.21, n.3, Rio de Janeiro, dez. 2015
ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão
do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
ARAÚJO, Enos Feitosa de. Entre o litoral e o urbano: o turismo litorâneo na região
metropolitana de Fortaleza. Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 14, n. 45, Mar/2013,
p. 64 – 80.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
BARBOSA et al. (Orgs.) Condições de permanência de estudantes de origem popular no espaço
acadêmico. Coleção Grandes Temas: Rio de Janeiro, 2010.

BARREIRA, Irlys Alencar Firmo; LIMA, Geísa Mattos de Araújo. Subversões do olhar:
evidências temporais de uma microssociologia dos espaços urbanos. Caderno CRH,
Salvador, v. 26, n. 69, p. 529-544, Set./Dez. 2013.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Editora UFMG: Belo Horizonte, 1998.
CARMINATI, Thiago Zanotti. Imagens da favela, imagens pela favela: etnografando
representações e apresentações fotográficas em favelas cariocas. P. 68 – 91. In:
GONÇALVES, Marco Antonio e HEAD, Scott. Devires Imagéticos: a etnografia, o outro
e suas imagens. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis: vozes, 2013.

CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.
CORBAIN, Alain. O território do vazio: A praia e o imaginário ocidental. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Construção da imagem turística de
Fortaleza/Ceará. Mercator – Revista de Geografia da UFC, ano 01, número 01, 2002.
_________________. Fortaleza, ressignificação das cidades litorâneas com o turismo.
Revista do Instituto do Ceará, 2014.
_________________. Mar à vista: Estudo da Maritimidade em Fortaleza. Fortaleza:
Edições UFC, 2011.
DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do documentário. Rio de
Janeiro: Azougue, 2004.
DELEUZE, Gilles. Cinema II: A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2005.
_______________; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1.
Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
DIEGUES, Antonio Carlos. Ilhas e Mares: simbolismo e imaginário. São Paulo: Hucitec,
1998.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1979.
_________________. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes,
1986.
FROSCH, Patrizia Imelda. Do mar para a cidade, da cidade para o mar, para a cidade: o
litoral – o urbano – e as políticas públicas: o Projeto Costa Oeste e seus impactos sócioeconômico-ambientais. Fortaleza, 2004. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e
Meio Ambiente) – Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente, Universidade Federal do Ceará.
___________________. Sem amor não há perspectiva: o grupo de mulheres das
Goiabeiras e a educação ambiental dialógica. Fortaleza, 2014. Tese (Doutorado em
Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Ceará.
GONÇALVES, Marco Antonio; HEAD, Scott (Orgs). Devires Imagéticos: a etnografia,
o outro e suas imagens. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
GONÇALVES, Marco Antonio. O real imaginado: etnografia, cinema e surrealismo em
Jean Rouch. Rio de Janeiro: TopBooks, 2008.
GORCZEVISKI, Deisimer; SANTOS, Nair Iracema Silveira. Cartografia audiovisual e o
vídeo como dispositivo de pesquisa-intervenção. In: GORCZEVSKI, Deisimer (Org.).
Arte que inventa afetos. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2015.
GUPTA, Akhil;FERGUNSON, James. Mais além da "cultura": espaço, identidade e
política da diferença. In: ARANTES, Antonio A. (Org.) O espaço da diferença.
Campinas: Papirus, 2000. p.30-49.

HALL, Stuart. Pensando a Diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In: SOVIK, Liv
(Org.). Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2003.
HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. Rouch compartilhado: premonições e provocações para
uma antropologia contemporânea. In: Iluminuras, v. 14, n. 32, p. 113 – 122, Porto
Alegre, jan./jun. 2013.
MADEIRA, Vanessa. Prefeitura inicia 2ª etapa das obras do Vila do Mar (Reportagem).
Diário
do
Nordeste,
Março
de
2018.
Disponível
em:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/prefeitura-inicia-2-etapadas-obras-do-vila-do-mar-1.1906292. Acesso em: 20/09/2018
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia
na metrópole. In: Magnani, José Guilherme C. & Torres, Lilian de Lucca (Orgs.) Na
Metrópole - Textos de Antropologia Urbana. EDUSP, São Paulo, 1996.
MATOS, Fábio de Oliveira. A cidade o mar: considerações sobre a memória das relações
entre Fortaleza e o ambiente litorâneo. Geografia Ensino & Pesquisa, v. 15, n. 1, jan/abri.
2011.
MENDES, Marta Filipe. Literalidade: a compreensão da ficção como experiência real:
Gilles Deleuze e Jean Rouch. In: Castro et. al. Cartografia das fronteiras da narrativa
audiovisual. Porto: Universidade Católica Editora, 2016.
MONTEIRO, Sandra Paulo Evaristo. Vila do Mar na Comunidade do Grande Pirambu:
espaço de resistência da cidade de Fortaleza – CE. 3º Seminário Regional Comércio,
Consumo e Cultura nas cidades. Sobral, 2017. Disponível em: http://srccc.com.br/rscontent/files/GNCFPEBDILKO131.pdf. Acesso em: 20/09/2018.
MORAIS, Marluce Jácome. Por dentro do Fora do Eixo: Uma das maiores redes de
coletivos culturais do país. 2013. Trabalho de Conclusão (Curso de Especialização latu
sensu em Mídia, Informação e Cultura) – Centro de Estudos Latino-Americanos sobre
Cultura e Educação, Universidade de São Paulo.
NOGUEIRA, Adriano. Onde as facções determinam como entrar e sair. Jornal O Povo,
Julho
de
2017.
Disponível
em:
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/07/onde-as-faccoes-determinam-comoentrar-ou-sair.html. Acesso em: 16/04/2018
NOVAES, Sylvia Caiuby. Entre a harmonia e a tensão: as relações entre Antropologia e
Imagem. In: Revista Anthropológicas, vol. 20, ano 13, p. 9 – 26, 2009.
PAIVA, Augusto César Chagas. Política urbana, Estado e Participação Política da
Comunidade das Goiabeiras. 2007. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas
Públicas e Sociedade) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual do
Ceará, Fortaleza.
PESSUTO, Kelen. O ‘espelho mágico’ do cinema iraniano: Uma análise das
performances dos “não” atores nos filmes de arte. 2011. Dissertação (Mestrado em Artes)
– Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.

PIMENTEL, Mariana Rodrigues. Fabulação criadora: a dobra da ficção. In: PIMENTEL,
Mariana Rodrigues. Fabulação: a memória do futuro. 2010. Tese (Doutorado em Letras) Departamento de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas, PUC-Rio, Rio de
Janeiro. Pp. 108 - 141.
RENNÓ, Joana de Andrade Pinto. A construção do personagem no documentário:
poéticas do singular. 2005. Dissertação (Mestrado acadêmico em Comunicação Social) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte.
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
SANTOS, Maria Francineila Pinheiro dos. Para onde sopram os ventos: políticas
públicas de turismo no Grande Pirambu/Fortaleza/Ceará. 2006. Dissertação (Mestrado
em Geografia) - Programa de pós-graduação e pesquisa em Geografia, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
SCOTT, James C. Los dominados y el arte de la resistencia. Cidade do México: Era,
2000.
SILVA, Regina Balbino et al. Fortaleza e o mar: a apropriação dos espaços públicos
litorâneos, o caso do Vila do Mar. III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura
nas Cidades. Jun. de 2017, Sobral – Ceará.
SOUSA, Plínio Guimarães de et. al. Do turismo residencial aos complexos turísticos
imobiliários: a apropriação da zona costeira do Nordeste brasileiro pela atividade turística
imobiliária. Ambiente & Sociedade, v. 19, n. 3, p. 177, 198. São Paulo, jul./set. 2016.
8. Filmografia
DUAS AVENIDAS. Realização: Coletivo Pode Crer. Direção e Roteiro: Diógenes
Lopes. Assistente de Direção: Emília Andrade. Produção: Diógenes Lopes, Paulo
Ricardo e Rui Rodrigues. Elenco: Wladson Oliveira, Seu Paulim, Dona Toinha e outros...
7 min., 2012.
MOMENTO, VÍCIO E BOA SORTE. Realização: Coletivo Pode Crer. Roteiro e
Direção: Diógenes Lopes. Produção: Paulo Ricardo, Geovana Nunes, Emília Andrade.
Assistente de Direção: Paulo Ricardo. Elenco: Lucas Ferreira, Vladson Barbosa, Italo
Matias, Diógenes Lopes, Amanda Oliveira, Marquinhos Abu, Ana Carine Venância,
Maria Alves de Sousa, Francisco Alves de Sousa, Alysson Ferreira, Vladisson Brito,
Thiado Wesley, Vinicius Melo, João Vitor, Klever Lucas, Dona Cláudia, Vinicius Alvez,
Humberto Teixeira, Emília Andrade e outros... 20 min., 2015.
VISTA MAR. Roteiro: Pedro Diógenes. Direção: Claugeane Costa, Henrique
Leão, Pedro Diogenes, Rodrigo Capistrano, Rubia Mercia, Victor Furtado. Coprodução: Victor Furtado. Fotografia: Pedro Diogenes. Edição: Claugeane Costa.
Empresa(s) produtora(s): Escola de Audiovisual de Fortaleza. Montagem: Guto Parente.
Interpretação musical: Uirá dos Reis. 12 min., 2009.

