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APRESENTAÇÃO
Rafael Coelho Rodrigues
Retrocesso. Conservadorismo. Violência.
Prisão. Segregação. Exclusão. Extermínio.
Tais palavras descrevem uma parte do cenário
que hoje, mais do que ontem, talvez, envolva a
juventude empobrecida e marginalizada das
periferias do capital. Aprovamos uma redução da
maioridade penal quando seria urgente discutir o
histórico e crescente extermínio da juventude negra
brasileira, essa mesma que está encarcerada e que
pedimos mais. Pedimos mais punição quando
precisávamos analisar a falácia de todo o sistema
prisional. Pedimos mais prisão quando deveríamos
decretar o seu ﬁm.
Um processo sem meta de adesão subjetiva à
barbárie do capital e suas nuances subjetivas, que nos
atravessam sem que percebamos. Quando nos damos
conta estamos judicializando, medicalizando,
incriminando, docilizando, aplaudindo e, tantas outras
vezes, procurando ﬁcar à parte desses processos,
como se tal prática fosse possível.
É no cenário de violência cotidiana contra a
juventude e de enfraquecimento de suas
possibilidades de resistência que o Projeto Articulação
surge, visando construir uma consistência às ações
tecidas com jovens pelo Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis.
Doutor em Psicologia (UFF). Professor. Coordenador do Projeto
Articulação.
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O objetivo do ArticulAção é promover a
participação de adolescentes de comunidades
atingidas por desastres socioambientais na garantia
dos direitos das crianças e adolescentes da cidade de
Petrópolis. Para isso, busca articular várias ações
implementadas pelo CDDH, entendendo que é a partir
da ampliação da participação política desses/as
jovens e de suas famílias que tal realidade, que
envolve violência e descaso social, pode ser alterada.
A iniciativa surge com a preocupação de
realizar o cruzamento de dados e informações sobre
adolescência no município de Petrópolis,
principalmente, da realidade dos/as jovens que
moram em comunidades da periferia da cidade,
localidades que, historicamente, sofrem com
desastres socioambientais.
Além do trabalho de pesquisa, o projeto busca
intervir na realidade desses adolescentes com uma
série de oﬁcinas que articulam os direitos humanos e a
natureza, objetivando contribuir para que esses/as
adolescentes tornem-se protagonistas na luta pela
garantia de seus direitos, de suas famílias e
comunidades.
Como resultado direto de nossas ações
buscamos inseri-los/as como sujeitos ativos da vida
comunitária e da construção e controle dos seus
direitos, além de trabalhar também, para que um
percentual dessas famílias adquiram o hábito da
agroecologia, fazendo de seus quintais, “quintais
agroecológicos” ou “quintas urbanos”.
Para a divulgação dos resultados preliminares
da pesquisa e das intervenções com os/as jovens
realizamos, nesse primeiro ano, três fóruns com
atores do sistema de garantia de direitos para a
infância e a adolescência e movimentos de jovens,
além de um seminário anual, para a divulgação dos
resultados da pesquisa e das intervenções com os
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adolescentes das comunidades escolhidas como área
de atuação do projeto. São elas: Madame Machado,
Caxambu e Independência.
Quando pensamos, inicialmente, em realizar
uma pesquisa que abordasse o cruzamento de
diversos dados e informações sobre essa juventude
que, em suma, é aquela que é criminalizada e /ou
exterminada historicamente em nossa sociedade,
buscamos pensar em uma metodologia que tivesse
certa coerência com a que alicerça nossas ações, ou
seja, a educação popular. Logo, entendemos que
precisamos estar nessas comunidades de outro modo,
diferente do modelo tradicional, um modo que tenha
como princípios, o posicionamento dos participantes
da pesquisa como sujeitos da própria história, que
considere os valores e saberes daquelas
comunidades, em que a produção de conhecimento
seja realizada de forma coletiva e comunitária e, como
intencionalidade, tenha a busca pela transformação
da sociedade. Não tínhamos como optar por outro
modo de fazer pesquisa que não o da cartograﬁa
social.
“De cara” percebemos uma questão a ser
pensada: trabalhávamos com 25 jovens
pesquisadores/as (com idades entre 15 e 19 anos e
remanescentes do projeto Florescer, também do
CDDH), que precisavam, como nós, de uma formação
na metodologia e em tudo que a circunda, pois
entendíamos que tal metodologia é mais do que uma
forma de produzir conhecimento e de estar nessas
comunidades, é um outro modo de enxergarmos a nós
mesmos, de nos relacionarmos entre nós e com as
comunidades.
Ir para essas localidades com uma escuta
sensível às questões colocadas pelos moradores/as é
conseguir se “livrar” de uma certa consciência que nos
marca e antecede a escuta ativa e sensível.
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Trata-se, pois, para executarmos esse outro modo de
produção de conhecimento e de relação com os
“sujeitos pesquisados”, de um “reposicionamento
subjetivo”, uma constante produção de conhecimento
afetado e que afeta a realidade. Por isso, a escolha da
pesquisa-intervenção. Não buscávamos conhecer
para transformar a realidade e, sim, o ato de
conhecer/produzir que possibilite a transformação da
mesma.
Nessa perspectiva, iniciamos uma formação
continuada com esses/as jovens pesquisadores/as,
com temas que avaliamos, naquele momento, serem
necessários para que possibilitassem a própria
entrada nas comunidades de outro modo. Dividimos
essa formação em quatro eixos: reforma urbana,
educação, cartograﬁa social, gênero e violência.
Quando iniciamos o terceiro eixo, cartograﬁa
social, começamos a experimentar o pesquisar. A
entrada nas comunidades junto com o conteúdo das
oﬁcinas foi fundamental para que todo o material
pesquisado nessa primeira etapa pudesse ser
produzido. Do objetivo inicial, que era pesquisar a
realidade daqueles/as jovens, passamos a ter como
objetivo construído ao longo do primeiro ano de
pesquisa, experimentar cartografar. Ao invés de
formar os/as jovens das comunidades para que
eles/as próprios/as pudessem produzir o mapa de sua
comunidade (o que ﬁcou para o segundo ano da
pesquisa), os/as jovens pesquisadores/as passaram a
experimentar esse lugar e tudo o que ele produz
(incômodos, angústia, mal-estar, conhecimento,
poder, etc.), em suma, um ano de experimentação.
Ao invés de uma metodologia que ditava as
metas da pesquisa a serem alcançadas, optamos por
uma pautada pela realidade, uma hodos-meta, não
mais, uma meta-odos. Uma metodologia que é uma
aposta, um modo de habitar determinados territórios
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e de construir outros, uma forma de estar nesses
encontros, que sinaliza a aposta na experimentação
de outros modos de vida e do que isso possibilita para
nós, os/as jovens pesquisadores/as e os/as jovens
dessas comunidades. A aposta no comum em tempos
de privatização. Essa sim é uma revolução!
Ao longo desse período de pesquisa, realizamos
três fóruns com o intuito de realizarmos,
constantemente, trocas de experiências com
parceiros do sistema de garantia de direitos da criança
e da adolescência, lideranças comunitárias, grupos de
jovens, os/as jovens pesquisadores/as do projeto,
parceiros institucionais e demais interessados. Os
temas foram escolhidos de acordo com o que
presenciávamos nas comunidades e nos forçavam a
pensar sobre/com elas. Sendo assim, o primeiro
desses Fóruns foi reservado à temática da Fé e
Política, questão crucial na história do CDDH e que
hoje torna-se, também, crucial para entendermos os
atravessamentos entre a fé e política, tanto para a
manutenção quanto para a transformação da
sociedade e de nossa realidade. Isto porque, ao
habitarmos essas comunidades, tanto quanto outras,
é nítida a presença e a importância das igrejas
(principalmente evangélicas) na vida dessas famílias.
Realizamos, então, um evento com parceiros que
discutem essa temática há muitos anos, para nos
ajudar a problematizar tal realidade.
O segundo Fórum promovido pelo projeto
Articulação teve como tema “A construção social do
risco”, que se faz urgente em nossa região,
principalmente após o desastre sócio-ambiental de
2011, no qual, segundo dados oﬁciais,
aproximadamente 1.000 pessoas morreram e um
número ainda divergente de desaparecidos existe em
decorrência da tragédia. A discussão foi animada pelo
representante de uma das comunidades mais
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atingidas da cidade de Teresópolis e pela advogada
popular do CDDH, Francine Damaceno, que
apresentou a tese de doutorado, em que buscou
desnaturalizar o conceito de risco, demonstrando
como este não é neutro e vem sendo utilizado para
uma gestão das consequências dessas tragédias
pautadas pela lógica do capital, da especulação
imobiliária e de intervenções estatais, cada vez mais
autoritárias e anti-democráticas.
Já o terceiro Fórum foi destinado à educação
popular e pesquisa comunitária, tendo como
norteador a importância e a diﬁculdade da
mobilização hoje, questão
que vivenciamos em
nosso projeto, nas demais ações do CDDH e que
acreditamos ser, também, experimentada por vários
outros movimentos sociais e instituições
comprometidas com a transformação da sociedade.
Após um ano de experimentações, formação
continuada, trocas intensas e tudo o que envolve
habitar o território da incerteza e do ineditismo dos
encontros, chegamos aqui, no momento de visibilizar
os resultados parciais desse processo, ainda em vigor.
Nessa publicação, o objetivo foi sinalizar e
produzir sentido e conhecimento sobre determinadas
linhas que atravessaram a pesquisa nesse período.
Portanto, esta é uma publicação sobre um processo,
mais do que resultados esperados e/ou obtidos. Pois é
o processo de aprendizagem do/no processo, que
radicaliza a proposta da metodologia cartográﬁca.
Da cartograﬁa social e seus mapas
comunitários à cartograﬁa subjetiva e as linhas de
errância e de vida. Pois não seria a vida o exercício de
experimentar a si mesma constantemente?
Essa foi nossa aposta e para a qual convidamos você a
embarcar conosco.
Petrópolis, setembro de 2015
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Pesquisar é Transgredir
Jean Costa

Este texto tem por objetivo apresentar os
primeiros registros de nossas experiências, na
primeira fase de pesquisa encaminhada pelo projeto
Articulação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis. Realizada em comunidades que
abrigam núcleos de trabalho deste projeto, a pesquisa
procura articular ação já desenvolvida com a
juventude local, com intervenções participativas que
possam contribuir na luta pela garantia de direitos
nestas comunidades. Como exemplo, usaremos a
comunidade 1º de Maio em Madame Machado,
localizada no distrito de Itaipava.
Por se tratar de uma primeira fase de
reconhecimento dos territórios, apropriação da
metodologia e aproximação dos sujeitos envolvidos a s a b e r, e d u c a d o r e s d o p r o j e t o , j o v e n s
pesquisadores1, jovens atendidos pelo projeto nestas
comunidades e demais moradores – este texto não
tem o intuito de divulgar resultados ou de ser
conclusivo. Pelo contrário, objetiva sim, constituir-se
em ferramenta de compartilhamento e sistematização
de experiências.

Educador do Projeto ArticulAção e Historiador formado da
Universidade Católica de Petrópolis (UCP)
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Pesquisar é transgredir
“Não lembro em que momento percebi que viver
deveria ser uma permanente reinvenção de nós
mesmos – para não morrermos soterrados na poeira
da banalidade embora pareça que ainda estamos
vivos.
(...) Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi
muito cedo”
Lya Luft
As reinvenções de novos modos de existência
passam, necessariamente, pela capacidade de
produzirmos “pensamento”. Não qualquer um, como
esses desleixados e separados de uma prática
efetiva. Precisa ser um daqueles porretas! Que
arejem a vida, que possibilite novos olhares, outros
ângulos de observação do mundo e, principalmente,
outras formas de relação com a(s) realidade(s).
Pensamento que nos motive a buscar um fazer. Na
verdade, pensamento que nos (im)pele a buscarmos
outras formas de fazer, que possibilitem reinvenções
de metodologias do viver e do ser que sejam
possíveis, mais participativas, inclusivas e críticas.
Que sejam mais coletivas e menos privadas.
Metodologias do fazer que não excluam uma
produção (con)junta, com articulação de saberes.
Capaz de reinventar novas existências, que se
viabilizam no coletivo e forneçam fôlego aos diálogos
entre os sujeitos. Metodologias do viver que façam
voz com aqueles que são “proibidos de ser”, como nos
ensina Paulo Freire .

Trecho retirado do livro Pensar é Transgredir de Lya Luft.
Referência ao célebre livro de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido.
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A busca pela transgressão das velhas
metodologias é o que nos motivou a encontrar outras
formas de fazer, que submetessem as ações a um
processo de produção coletiva do conhecimento e que
possibilitassem cultivar e trabalhar artesanalmente
nossas ações, tal como os camponeses e artesãos.
Em nossas buscas, topamos pelo caminho com
a metodologia de pesquisa denominada Cartograﬁa
Social, que nos foi apresentada por uma companheira
de trabalho, a Daniela Egger. Ela informou que o seu
contato com a metodologia se deu pelas andanças por
movimentos sociais no interior do país,
disponibilizando-se a nos ajudar com o processo de
pesquisa. Desde então, vem dividindo conosco as
experiências e sensibilidades recolhidas pelos
caminhos que passou.
Um pouco do que tento fazer aqui é, também,
dividir as nossas experiências, reﬂexões
metodológicas e sensibilidades recolhidas pelos
caminhos que passamos. Muitas delas pouco ou nada
amadurecidas, mas acreditamos que apresentadas
desta forma, se constituam de um modo que o leitor
possa nos acompanhar a cada passo.
Assim como os primeiros passos de uma criança,
os nossos também precisam ser comemorados. Tão
pouco o texto cumprirá função sozinho. Para ser útil,
precisará ser lido junto com os materiais produzidos por
outros educadores e os escritos tecidos pelos jovens
pesquisadores, seus relatórios, cadernos de campo e
mapas. Esta é a sina do trabalho coletivo: tanto as
ações realizadas quanto os resultados, precisam ser
apresentadas coletivamente, de modo a se manterem
coerentes as suas propostas. Entendemos que
pesquisar, neste sentido, é transgredir.
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A cartograﬁa social como forma
de transgressão
A possibilidade de transgressão no modo como
mapeamos um determinado território, se conﬁgura na
possibilidade de repensarmos a produção e os usos
políticos da cartograﬁa. Os mapas não são neutros,
estão associados a saberes e interesses, bem como a
poderes constituídos. São resultantes das disputas
pelos usos políticos e econômicos das áreas que
representam.
As comunidades rurais e urbanas, os povos
tradicionais, disputam com o Estado e o grande
capital, os possíveis signiﬁcados e usos de
representações cartográﬁcas. Essas representações
estão associadas a interesses divergentes sobre as
áreas mapeadas. Nelas, se expressam o conﬂito entre
aqueles que dependem destas áreas para a
manutenção do seu modo de vida e os que buscam
possibilidades de lucro e desenvolvimento econômico,
em detrimento dos interesses das populações locais.
Os conﬂitos resultantes do modo como se
representam cartograﬁcamente os territórios,
ganham notoriedade no Brasil na década de 90. Neste
período, os movimentos sociais associados a povos
tradicionais da região amazônica, se apropriam das
tecnologias de elaboração de mapas e representação
espacial, confrontando seus resultados com
mapeamento elaborados com o intuito de promover
controle territorial nesta região.
O chamado Projeto Grande Carajás
Projeto de exploração mineral, implementado entre os anos de
1979 e 1986, na reserva mineral mais rica do planeta, situada
na Amazônia brasileira (ASCELRAD; COLI, 2008, 30).
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implantado pela estatal Companhia Vale do Rio Doce,
visava promover experiências de mapeamento
participativo em torno de áreas de unidades de
conservação ambiental, reservas extrativistas e áreas
de exploração mineral. Hernri Ascerold, citando
observação de Almeida, aﬁrma que a experiência
desenvolvida com este projeto, não tinha outro intuito
que não o de “promover controle territorial pelos
aparatos de Estado” (ACSELRAD & COLI, 2008, 31).
Esse controle, sendo legitimado com a
participação das populações locais na elaboração
destes mapas, sobre a alcunha de “mapeamento
participativo”, se efetuava com a expropriação dos
conhecimentos tradicionais sobre o território,
o b j e t i va n d o d e m a r c a r á r e a s d e i n t e r e s s e s
econômicos. Essa experiência, como observa
Acselrod, tinha claros interesses de apropriação dos
recursos naturais pelo capital, tudo com o aval do
Estado:
“Tal interesse não parecia exatamente organizar a
ação especiﬁca dos aparatos de Estado, mas de uma
complexa coalizão de interesses entre empresas
mineradoras, siderúrgicas reﬂorestadoras, fábricas
de cimento, madeireiras, carvoarias e indústrias de
reﬁnos de óleos vegetais e de celulose, coalizão esta
beneﬁciária de incentivos ﬁscais e creditícios,
desenhando um mapa de empreendimentos que tinha
na atividade extrativa mineral e nas suas ramiﬁcações
o eixo central.” (ACSELRAD)
Em oposição a esta experiência cartográﬁca, é
que se realiza em 1993 o Seminário Consulta “Carajás:
Desenvolvimento ou Destruição”. O evento culmina
com a publicação do livro “Carajás: a Guerra dos
Mapas”, onde encontram-se mapas protagonizados
pelas populações locais, construídos com base no que
os mesmos consideram importantes
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na representação dos seus territórios.
Observa-se nesta experiência denominada
“Guerra dos Mapas”, uma virada metodológica
importante no que se entende como um processo de
cartograﬁa crítica. Nova experiência de representação
de territórios que passa a ser designada,
posteriormente, como Cartograﬁa Social, fazendo
oposição à metodologia de mapeamento
participativode territórios que passa a ser designada,
posteriormente, como Cartograﬁa Social, fazendo
oposição à metodologia de mapeamento participativo
utilizada, no caso amazônico, com ﬁns de dominação
territorial.
De acordo com a nova metodologia, os sujeitos
envolvidos no processo de representação territorial
não apenas seriam participantes, mas exerceriam o
controle de todo o processo de elaboração dos mapas
construídos. A representação desta cosmovisão e
seus afetos, os signiﬁcados atribuídos ao que se é
cartograﬁcamente representado, seriam de domínio
desses sujeitos.
O mapa se constituía não apenas como
instrumento de delimitação de fronteiras política e
juridicamente traçadas, mas acima de tudo, como
instrumento de aﬁrmação de identidades e visões de
mundo não hegemônicas. Transgridem-se os usos
historicamente instituídos destes mapas, e os tornam
ferramentas de luta junto aos movimentos sociais, em
contextos de conﬂitos pelo domínio do território.
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A pesquisa e a comunidade
Na comunidade 1° de Maio em Madame
Machado, onde focamos nossas reﬂexões, buscamos
como primeira tarefa fazer um reconhecimento
territorial. Por se tratar de comunidade onde tínhamos
u m t ra b a l h o j á i n i c i a d o, p r e o c u p a m o - n o s ,
inicialmente,
em apresentá-la aos jovens
pesquisadores que nos acompanhavam.
Aqui talvez, faça-se necessário introduzir um
breve histórico da região, para que os leitores
entendam melhor, o nosso campo de reﬂexões. A
comunidade 1° de Maio (parte mais alta do bairro
Madame Machado, localizado próximo ao Vale do
Cuiabá, 3° distrito de Petrópolis) possui, desde a
fundação, um histórico de lutas e mobilizações
populares.
Fruto de uma ocupação realizada no ano de
1987, com o apoio da Assessoria Jurídica e
Habitacional do CDDH-Petrópolis, surgiu de um
movimento popular em luta por moradia digna.
Denominado Comissão dos Desabrigados, esse
movimento era composto por famílias desabrigadas,
por ocasião das fortes chuvas de 1981 que assolaram
a cidade de Petrópolis, e parte por famílias que não
possuíam casa própria.
Impulsionadas por uma necessidade extrema
de moradia, as famílias se mobilizaram em uma
grande frente de ocupação. Chegam à região com
todos os seus pertences, de ônibus, caminhões e
caminhonetas, determinados a ocuparem mais de
cem das trezentas habitações que haviam sido
construídas para os mutuários de Petrópolis pela
antiga Companhia Fluminense de Habitação.
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Elaboradas com o dinheiro do Banco Nacional
de Habitação (BNH), estas habitações estavam
abandonadas e cobertas de mato.
No livro Invasão na Noite Amanhecer na
Moradia: a luta dos sem-teto em Petrópolis, a noite da
ocupação é narrada com detalhes:
A noite de 30 de abril de 1987 foi a noite de cumprir o
acerto. Com aperto ou sem aperto, o pessoal havia
combinado a hora e o local do encontro, para partirem
juntos e juntos tomarem posse das casas, casas
novas mais abandonadas.
[...] As casas perdidas no meio do matagal. Servindo
até de morada pra cobras...
O povo perdido sem casa, pagando aluguel,
embolado pelo mundo na casa dos outros.
Casas perdidas com povo perdido casam bem.
Após a ocupação, o CDDH-Petrópolis ainda
esteve presente com essas famílias nas lutas
posteriores pela melhoria das condições de moradia:
lutando pela conquista de água encanada, energia
elétrica, saneamento básico, asfaltamento das ruas,
transporte e regularização fundiária das casas.
Haja vista este histórico, dentre os moradores
que buscamos para conversar, nesta primeira etapa
do processo de pesquisa, não poderiam faltar alguns
que ﬁzeram parte desta ocupação. Tendo como
referência a técnica de Cartograﬁa Social, seria
impossível ignorá-los – o que em um processo de
cartograﬁa tradicional provavelmente aconteceria.
Esse histórico de lutas afetou e afeta até hoje o
modo como alguns moradores se relacionam com a 1º
de Maio, e até mesmo a forma como a sentem.
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Entendemos a ideia de territórios vividos, que
abriga o sentimento de pertencimento dos sujeitos
que ali fazem sua morada, seu modo de vida,
identidade,
práticas e vivências, tudo é uma
expressão do território que é vivido, não apenas
utilizado. Busca-se claramente aﬁrmar
territorialidades, sobretudo aquelas ameaçadas pelo
“projeto desenvolvimentista hegemônico da
sociedade” (GORAYBE; MEIRELES, 2014).
A cartograﬁa social constitui-se como um ramo
da ciência cartográﬁca que trabalha, de forma crítica e
participativa, com a demarcação e a caracterização
espacial de territórios em disputa, de grande interesse
socioambiental, econômico e cultural com vínculos
ancestrais e simbólicos. (Goraybe, Meireles.
Cartograﬁa vem se consolidando como instrumento
de defesa de direitos.)
Os mapeamentos realizados no método da
cartograﬁa social acontecem em contexto de disputas
territoriais, o que, no caso em questão, se conﬁgura
claramente em exemplo. Por ser fruto de ocupação na
busca por moradia em uma cidade em que, cada vez
mais, a especulação imobiliária ganha terreno e se
expande, a 1º de Maio, representa um exemplo de
território em disputa, assim como outras
comunidades da cidade de Petrópolis.
Trazer à tona os saberes comunitários, os
históricos de luta e tradições, se constitui em modo de
evidenciar contradições sociais e as soluções dadas
para as mesmas pelas classes populares. Estas
classes dão, pois, seus apontamentos de soluções
para crises, em práticas e modos não legitimados de
agir, o que se constitui em superação dos problemas
de forma criativa e, muitas das vezes, esta
criatividade se conﬁgura no agir coletivo, como no
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caso da ocupação na 1° de Maio. Vejamos o que nos
diz uma das moradoras mais antigas deste bairro:
“Temos alguns problemas aqui sim. Mas, para mim,
este é o melhor lugar do mundo para se viver. Quero
morrer aqui. Foi aqui que criei os meus ﬁlhos. (...) A
gente lutou muito para conseguir a nossa casa,
viemos para cá no meio da noite na 1ª invasão. Tinha
cobra, aranha, tudo quanto é bicho dentro de casa. A
polícia ﬁcava lá embaixo vigiando a gente. A gente
teve que lutar muito para melhorar isso daqui. (...) Eu
morava com meus ﬁlhos e meu marido de aluguel lá
fora em Petrópolis. Morar de aluguel é dó meu ﬁlho.
Graças a Deus, nos unimos pra conseguir isso daqui.”
(...) O que é ruim é que a gente não tem mais a união
de antigamente. Antigamente todo mundo era unido,
para o que precisasse tava todo mundo junto. Hoje
ninguém quer saber mais de nada, se precisar reunir
uma turma para fazer uma melhoria você não
consegue mais não”.
Diario de Campo
Por que só partir do problema? Podemos partir
também, das soluções alternativas que são
oferecidas. Soluções que as classes populares dão
para as faltas. O campo da aﬁrmação de práticas e
modos não legitimados de agir, em resposta à
exploração, à
exclusão e miséria que nos são
destinadas, pode ser um campo fértil de mobilizações
e mudanças.
John Holloway, falando da necessidade de
criarmos ﬁssuras no nosso cotidiano para superarmos
o capitalismo nos diz: “ (...) `Revoltemo-nos, da
maneira que pudermos´, mas o que mais importa não
é apenas o grito de ódio revolucionário diante do
capitalismo, e sim as maneiras pelas quais tentamos
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desenvolver as nossas atividades práticas diárias que
não se adequam à sucção coesiva da atividade
capitalista” (HOLLOWAY 2013, 75).
A não vinculação ao sistema normativo do
capital na questão da produção do espaço urbano,
quando se trata das classes populares, se dá, não por
uma opção, mas por meio de violências. Primeiro pela
exclusão, pela impossibilidade de se acessar a direitos
básicos, segundo, pela deslegitimação dos espaços
ocupados pelos excluídos.
Deslegitimam-se juridicamente, quando não se
dá outra possibilidade de acesso à regularização
fundiária que não por meio da compra do imóvel ou
terreno, ou quando criminalizam-se suas expressões
culturais, como no caso da cultura funk por exemplo.
Deslegitima-se moralmente, éticamente e
estéticamente, quando se estigmatiza ou demoniza
valores, crenças e sociabilidade próprias.
As ﬁssuras no modo de vida capitalista, nestes
casos, são produzidas no/pelo modo como estes
grupos e indivíduos encontram saídas criativas e
alternativas a sua própria condição material de
existência em seu cotidiano, quando se negam a viver
na precariedade de condições e aﬁrmam, tanto a si
mesmos como as suas práticas, como possibilidade de
existência.
O reconhecimento e a valorização destes
modos e práticas criativos, ao criar condições para que
s e r e m e m o r e , r e v i va e r e -a f e t e p o r e s t a s
experiências, é o que denominamos de atitude
cartográﬁca, uma maneira diferente de habitar o
espaço a ser cartografado. A cartograﬁa da ocupação
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em contraposição à especulação da vida. Do mesmo
modo, a cartograﬁa dos mutirões, das mobilizações,
das associações, das cooperativas e todas as
alternativas à imobilidade do corpo, seja ele humano
ou urbano, próprio das propriedades e
territorialidades privadas. Territorialidades coletivas
que expressam-se no cotidiano, no dia-a-dia.
O que se tem de coletivo nas práticas, na
memória, na história, nos afetos que circulam entre
aqueles que habitam a comunidade 1° de Maio que
possa, de algum modo, ser cartografado por seus
habitantes? Tomemos aqui como exemplo nossa
experiência com um grupo de crianças:
Fizemos uma caminhada junto com algumas crianças
que fazem parte do projeto neste local. Pedimos para
que nos mostrassem a comunidade. Seguimos em
direção a parte mais alta. Durante o percurso, as
crianças diziam a quem pertencia tal casa – “Tio esta
casa é da minha professora de balé no Recicla Vida.
Aquela ali, de janela aberta, é a minha casa, a de traz,
é da minha tia. Aquela outra ali, é a casa da minha
amiga Duda. Tio, acho que ela é rica, olha o tamanho
da casa dela”.
(...) Ao passarmos em frente a um beco estreito, a L,
uma menina muito esperta de aproximadamente uns
nove anos, nos disse que ali fora onde se assassinou o
melhor amigo do seu pai, o tio do C de
aproximadamente uns oito anos, que também nos
acompanhava. C era apaixonado pela L pelo que nos
disse. L nos situou – “foi na época que meu pai fazia
coisa errada tio”.
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(...) Continuamos no percurso traçado pelas crianças
até chegar a um eucalipto localizado no topo do morro
mais alto da comunidade. As crianças diziam que este
eucalipto era mal assombrado. Diziam que, às vezes,
escutavam gemidos e arrastar de correntes naquele
local e que este eucalipto tinha o poder de deixar os
cavalos doidos.
Diário de Campo
Entre os habitantes de um determinado
espaço, as crianças, geralmente, são os que menos
têm as suas impressões e opiniões sobre o lugar
levadas em consideração. O seu universo particular e
olhar próprio sobre a realidade são associados,
comumente, a uma concepção mágica da realidade.
Concepção esta, dispensável ao trabalho do
pesquisador tradicional - pelo menos entre aqueles
que não tenham a infância como objeto de pesquisa
e, mesmo entre estes, a criança diﬁcilmente é
entendida como sujeito de um processo de produção
de conhecimento sobre o lugar em que vive.
Isso acontece, porque segundo os
pressupostos de uma racionalidade lógico-formal –
que balizam o campo de produção do conhecimento
nas ciências sociais - as exigências sobre o que é
considerado indispensável à produção do
conhecimento, são traçadas a partir de experiências
sistematizadas e legitimadas pela ciência acadêmica
moderna. Elementos como objetividade na
abordagem, distanciamento e neutralidade em
relação ao que é observado, domínio de categorias de
análise que não fazem parte do universo
experimentado pela criança (o que, diga-se de
passagem, não é experimentado pela maioria dos
adultos), são instrumentalidades indispensáveis a
quem pretende fazer uma leitura de mundo.
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Os critérios desta racionalidade são pensados a
partir de determinadas concepções e modelos de
pensamento que, não necessariamente, entendam a
infância desconexa do lugar em que a criança ocupa
nas relações sociais. Por vezes, desconsidera a
condição desta mesma criança, como sujeita no
processo de construção de saberes sobre o lugar em
que vive.
Uma construção de saberes associada a esses
critérios e concepções, estará, obviamente, alinhada
a uma determinada forma de representação do
território. A ideia de produção de determinados
saberes, usando como técnica o processo de
cartograﬁa e mapeamento, está ligada diretamente
“ao exercício do poder sobre o território” (ACSERALD,
2014).
Se observarmos isto, poderemos veriﬁcar
também, que os atores que serão considerados
sujeitos na produção do conhecimento sobre o espaço
e os critérios levantados nesta produção, estarão
associados a uma disputa de poder. Henri Acserald nos
contextualiza:
“ (...)A partir da modernidade, da revolução técnicocientíﬁca, a representação do espaço passou a ser
comandada pelos atores interessados em conquistar,
em dominar, em colonizar áreas, portanto, em grande
parte, expropriar territórios ocupados por povos
tradicionais, por comunidades indígenas nas áreas de
expansão do mercado internacional, nas metrópoles,
nas grandes descobertas, nas grandes navegações.
Tudo isso, foi conﬁgurando uma espécie de ciência
cartográﬁca ligada ao poder de domínio das nações e
dos grandes interesses.” (ACSERALD, 2014)
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Estes grandes interesses, obviamente, não
estarão associados aos “pequenos” interesses
coletivos de comunidades e povos tradicionais, muito
menos, há de se supor, estarão associados à maneira
como crianças de uma determinada localidade
relacionam-se e constróem suas representações
sobre a mesma. Seus afetos e visões de mundo não
terão a mínima importância em situações de
conquista e disputas nestas áreas.
Entendemos a criança aqui, como sujeito que
possui subjetividade e que, como tal, é capaz de tecer
agenciamentos sobre “o mundo” que a circunda.
Quando tomamos suas experiências e relatos como
objetos de análise, não ignoramos a sua condição de
sujeito no/do processo de produção destes
conhecimentos e saberes, mas associamos a outros
tipos de racionalidades, que levam em conta as
subjetividades dos sujeitos e as suas experiências.
Quando crianças identiﬁcam um eucalipto
como mal-assombrado, independente de realmente
sê-lo ou não - ﬁca expresso assim, a experiência de
construção de um espaço simbólico associado à
maneira como se relacionam com o lugar onde vivem.
A possível representação cartográﬁca desta
experiência se constitui em uma forma de fazer voz a
esta maneira particular de vivenciar e se relacionar
com o território.
Desta maneira, a decisão do que é importante
registrar ou não em um mapa, é tomada por quem o
produz, nesse caso, as crianças da comunidade 1° de
maio. Não apenas o controle das informações
contidas nessa representação, mas acima de tudo, o
controle sobre como estes dados que serão utilizados,
passarão pelo crivo daqueles que, em uma
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representação cartográﬁca cartesiana ou resultante
de um mapeamento participativo, seriam ignorados.
O mesmo pode se pensar em relação a possíveis
representações construídas por outros moradores da
1º de Maio, como no caso que abordamos
anteriormente, o dos moradores mais antigos e a sua
participação na construção de uma memória coletiva
sobre a fundação da comunidade.

Como deixamos de prévio aviso, aqui não há
espaço para conclusões. O que foi apresentado foram
algumas reﬂexões sobre os possíveis usos de
metodologia alternativa, aplicada a uma primeira
etapa da pesquisa, iniciada em uma das localidades
que abrigam núcleos do Projeto ArticulAção. Já que o
foco de ação fora o exercício da Cartograﬁa Social com
os jovens do projeto, não coube, neste ensaio,
apresentar resultados deﬁnitivos. Tratou-se de texto
comemorativo, destinado a compartilhar pequena
parte das experiências colhidas nos primeiros passos
dados na apropriação dessa metodologia, que,
embora tímidos, necessários ao enriquecimento da
nossa prática.
Se num primeiro momento tenhamos apenas
esbarrado na metodologia adotada, a partir daqui já
mergulhamos de cabeça, mergulhamos cientes do
quão profundo podemos chegar, com a compreensão
do esforço necessário às braçadas, para imersão
gradual dos nossos corpos, rumo à transgressão das
banalidades que insistem em soterrar nossas vidas.
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Mapas subjetivos: Desconstruindo modos
de sentir e acompanhando processos de
pesquisa em territórios sinuosos
Taísa Chehab
Para revolucionarmos o mundo
temos que nos revolucionar primeiro
Este artigo tem como proposta provocar
reﬂexões e inquietações a partir do processo de
pesquisa desenvolvido por oito educadores e vinte e
cinco jovens pesquisadores imersos em três
comunidades do município de Petrópolis: Madame
Machado, Independência e Caxambu, cuja base
(des)norteadora utilizada foi a metodologia da
cartograﬁa social. (Des)norteadora pelo fato de que,
quando falamos sobre a metodologia da cartograﬁa,
estamos falando de um lugar inventivo que implica,
necessariamente, uma mistura entre pesquisadorpesquisado, sujeito-objeto; lugar este que não se faz
por caminhos pré-determinados nem por objetivos
prévios, mas que, todavia, não abre mão de ser
rigorosa com o próprio processo. Deter-me-ei aqui em
trazer para o campo presente o modo como afetamos
e fomos afetados por esse mergulho em territórios
vertiginosos ou, melhor dizendo, o modo como nos
produzimos e produzimos realidades,
simultâneamente.

Psicóloga, Pós-Graduanda Lato Sensu do curso de Terapia
Através do Movimento – Corpo e Subjetivação, da Escola e
Faculdade de Dança Angel Vianna.
Trecho retirado do texto produzido por um jovem do projeto no
decorrer das oﬁcinas de formação e em experiências de campo.
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Neste sentido é importante ressaltar que este
mergulho subjetivo produz uma interseção entre
sujeito e objeto, teoria e prática, processos estes que
se fazem através de um campo de coemergência, já
que rompe com modelos e referenciais tradicionais
que, na maioria das vezes, se pautam por uma lógica
reducionista e cartesiana. Pretendemos driblar as
certezas e os reducionismos para que possamos
aﬁrmar a complexidade que, de fato, faz parte de toda
dinâmica viva.
Acompanhar processos de pesquisa
cartográﬁca é romper com a necessidade de
estabelecer um caminho linear para se atingir um ﬁm.
Por isso territórios sinuosos, àqueles que têm várias
direções e irregularidades e, que podem facilmente
nos provocar vertigens reativas se não
desenvolvermos uma atenção sensível e uma escuta
ativa para sustentá-las de modo aﬁrmativo.
Iniciamos todo processo pelo meio. Três
comunidades que já há algum tempo fazem parte de
nossas intervenções e reﬂexões. Para falar de tempo.
Estamos por volta de três anos inventando um modo
de atuação nesses territórios. Trabalhos de formação
política e arte com a juventude. Teatro, brincadeiras e
contação de histórias com crianças. Escolhemos estes
territórios por já estarmos imersos nele, porém, hoje,
com a proposta de desenvolvermos uma pesquisa
cartográﬁca junto aos moradores.
No meio: oﬁcinas de formação em cartograﬁa
social com os jovens pesquisadores. Apresentação
dos conceitos-base para o desenvolvimento de uma
prática que não é descolada da teoria. Princípios
norteadores: valorização dos saberes,
transversalidade e emancipação dos sujeitos. Ao
longo das formações: corpos incomodados, inquietos,
desconfortáveis, questionadores. O campo da
problemática do senso comum toma forma.
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Propostas e saberes que se esbarram com muros
subjetivos e modos arraigados de conhecimento.
Trilhamos todo caminho nos acompanhando no
processo. Ida à Campo. Aprendizes de cartógrafos.
Caminhamos junto aos moradores, seguindo seus
olhares, acompanhando seus movimentos. Deixamonos afetar pela intensidade de uma história, pela
poesia de uma fala, pelo contorno de um corpo.
Corpos que quando juntos provocam nuances de
encontros que nos deslocam de um lugar comum de
compreensão de mundo. Precariedade. Fragilidade.
Criação. Potência.
Todo mundo diz que nós somos um ser humano em
construção todos os dias e que somos afetados todos
os momentos por tudo que está ao nosso redor. Eu
achava que isso era falácia dos psicólogos, mas senti
isso na pele quando pisei a primeira vez no Caxambú .
Do uno ao coletivo. Da unidade à
multiplicidade. Não pretendemos aqui, de forma
alguma, produzir consensos ou uniformidade de
pensamentos. Queremos romper com a serialização
instituída no campo da produção do conhecimento.
Para isso, trilharemos um caminho inverso, contrário,
controverso para que possamos acionar possíveis
gatilhos deslocadores através de estranhamentos,
incômodos e provocações, que poderão nascer ao
longo da relação de tessitura com o texto, com a
intenção de mover e deslocar modos cristalizados de
pensamento e conhecimento. Para que isso seja
possível é necessário ponderarmos algumas questões
fundamentais: se considerarmos somente o campo da
visibilidade, o das experiências, vivências e relações
Trecho retirado do texto produzido por um jovem do projeto no
decorrer das oﬁcinas de formação e em experiências de campo.
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como um campo que evidencia o óbvio, o que está
manifesto, acabamos por perder de vista um campo
que está mais no âmbito das sutilezas, do que
acontece no entre das relações, no plano invisível,
real, porém, menos óbvio. Leibniz (chamaria esse
invisível-real de 'pequenas percepções' que:
São mais eﬁcazes do que se pensa. São elas que
formam esse não sei o quê, esses gostos, essas
imagens das qualidades dos sentidos, claras no
conjunto, porém confusas nas suas partes individuais,
essas impressões que os corpos circundantes
produzem em nós, que envolvem o inﬁnito, esta
ligação que cada ser possui com todo resto do
universo .
Nos demoraremos nesse campo de ﬂuxos
ininterruptos que vão se constituindo na medida em
que tecemos relações com o mundo. Para isso, iremos
nos compor com a experiência corporiﬁcada dos
jovens no processo de pesquisa para que possamos
acompanhar alguns efeitos produzidos ao longo dessa
trajetória.
No meu processo tive que desconstruir muitas
coisas desde a minha visão de pesquisa até a visão
que eu tinha sobre a comunidade. [...] Para mim
sempre foi difícil desconstruir a forma da pesquisa
convencional, para fazer o trabalho baseado na
cartograﬁa. [...] Depois de todas as formações ainda
era difícil conversar com as pessoas e não ﬁcar
anotando tudo que a pessoa falava como se eu
estivesse recolhendo informações .

Leibniz, 1992, p. 8.
Trecho retirado do texto produzido por um jovem do projeto no
decorrer das oﬁcinas de formação e em experiências de campo.
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Para conhecer é necessário trans-formar.
Tarefa nada fácil quando necessitamos trans-formar a
nós mesmos. Des-formar nosso modo de conceber o
mundo, o outro e as relações. Quando necessitamos
habitar um terreno desconhecido e inexplorado.
Pausa. Entramos num lugar de combate. Combate,
sobretudo com nós mesmos. Combate com um modo
de operar no mundo construído através da história,
baseado em noções de sujeito, noções de lógica e
dualismos. Produção incessante de modos de
subjetivação. Combater, nesse sentido, se torna
sinônimo de autoprodução. Autoproduzir-se.
Autopoiesis. Maturana e Varela (1997) citam os
sistemas autopoiéticos, ou seja, máquinas que
produzem a si próprias e têm sempre a qualidade de
se diferenciar de si mesmas. Para que isso se faça
presente, é de suma importância combatermos os
modos dominantes em nós e, esse processo implica
diretamente na desconstrução do ser sujeito. Produzir
para si um não-lugar, mutante, que move e faz mover.
Viver pequenos tremores que produzam outros modos
de ver, perceber e sentir.
Temos que aprender a não sermos
controladores e ditadores. [...] Não é fácil você fazer
diferente dos outros pesquisadores, porque este
modelo já está meio que impregnado em nós. É
preciso nos desmontarmos e, a partir do que foi
desmontado montarmos uma outra coisa, em cima de
uma outra visão .
Desconstruindo modos de sentir para a criação
de outro lugar na existência. Fomos percebendo que
através de nossas formações, com o desenrolar da
Trecho retirado do texto produzido por um jovem do projeto no
decorrer das oﬁcinas de formação e em experiências de campo.
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pesquisa, com as falas dos moradores e escritos dos
jovens, com nosso andar pela comunidade e,
sobretudo o modo como entramos em relação com
todas estas forças foi um mecanismo preponderante
para a produção de um modo de subjetivação que
rompe com o sistema de signiﬁcação dominante, com
aquilo que achata os modos de existência. Tivemos
que nos colocar em relação com tais forças para fazer
delas combustível para a criação de um modo outro de
habitar os territórios.
A singularidade do indivíduo não é a de um eu
com corpo distinto – mas sim a de um corpo em
comunicação com toda a natureza e toda a cultura e
tanto mais singular que se deixa atravessar pelo maior
número de forças sociais e naturais .
Ao entrar em relação nos transﬁguramos.
Deixamos de ser um eu enclausurado dentro de si
mesmo. Nos abrimos às forças presentes entre os
corpos, e neste sentido, não retornamos para o
mesmo lugar identitário, retornamos para um lugar
mais alargado e arejado ou, melhor dizendo,
produzimos para nós outros lugares subjetivosafetivos.
É como se tudo aquilo que meus olhos viam, de
alguma forma, estava entranhado em mim fazendo
parte da minha vida. […] Sei que hoje sou outra
Beatriz.
Nessa instância as fronteiras entre pesquisa
cartográﬁca e Vida, se desvanecem. Cartograﬁa,
Educação Popular, Transversalidade, Valorização dos
José Gil
,p .
Trecho retirado do texto produzido por um jovem do projeto no
decorrer das oﬁcinas de formação e em experiências de campo.
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Saberes, Emancipação dos Sujeitos. Modos de
aﬁrmação da diferença. Nesse lugar híbrido a Vida não
é tomada de assalto pelo poder, mas, ao contrário, é
aﬁrmada através de toda sua potência indomável. Não
queremos aqui cair no lugar do romanticismo. Lugar
este que facilmente caímos quando trabalhamos
nessa perspectiva aﬁrmativa entendida de modo
muito pobre por àqueles que têm para si uma cabeça
obesa e um corpo raquítico . Ao contrário disto,
buscamos através de um combate com os modos de
subjetivação dominantes em nós, aﬁrmarmos o devir,
as singularidades, a potência de criação, o risco.
Para isso é preciso que façamos em nós uma
operação revolucionária para a inauguração de novos
mundos e novas possibilidades éticas, para
entendermos que a luta política, hoje, não se dá
somente no confronto de forças antagônicas, mas,
sobretudo, em um lugar em nós, subjetivo-afetivo,
colonizado. Entendendo que os poderes como a
ciência, o capital, o Estado, a mídia, entre tantos
outros, incidem em nossas maneiras de perceber,
sentir, amar, pensar e criar, ou seja, incidem
diretamente sobre nosso corpo, no inconsciente e na
subjetividade. Neste sentido, o campo de guerrilha
somos nós.
E é justamente encarnando esse campo de
resistência em nós que pretendemos cartografar.
Trata-se, portanto, de entender, perceber e sentir que

Nietzsche irá tecer considerações acerca do quanto, na
modernidade, houve uma primazia da razão em detrimento ao
corpo. Encontraremos tal tessitura em NIETZSCHE, F. W. Assim
falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização brasileira,
.
Tradução de Mário da Silva. No discurso: Dos desprezadores do
Corpo.
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a metodologia cartográﬁca é, também, um dos modos
de evidenciar um corpo estratiﬁcado, molar,
cristalizado para que possamos através disso
decodiﬁca-lo, desconstruir o existente descortinando
véus, explorando linhas de fuga para a criação de
irregularidades, conﬂitos e batalhas com a ordem
social hegemônica. Neste movimento, talvez, se possa
gerar possíveis linhas arejadas e brechas nas camadas
mais duramente organizadas. E são nessas brechasﬁssuras e respiros que a Vida desabrocha,
perseverando em existir apesar de tantas forças que a
querem calar.
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Mapa feito pelos jovens pesquisadores em
Madame Machado

Jovens pesquisadores na comunidade Caxambu
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Jovens Pesquisadores na comunidade Independência

Jovens Pesquisadores na Caravana Itinerante
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Madame Machado:
Madame Machado localiza-se no 3º distrito de
Petrópolis. Conhecida pela história de luta por
moradia, que deu origem à parte mais alta, conhecida
como Comunidade 1º de Maio, cujo nome foi
escolhido pelos próprios moradores através de
votação, tendo como referência o feriado mundial da
luta dos trabalhadores, que buscavam a redução da
carga horária e melhores condições de trabalho.
A história dessa comunidade é baseada na esperança
e perseverança que dão o tom de conquista à rotina
vivida pelos moradores. Força e motivação são
sinônimos de um povo empenhado, que não perde de
vista a luta.

“Longe de Madame
ninguém quer viver
trabalhando de forma coletiva
mobilizando para entender
Entender que temos que relembrar
Das lutas para avançar,
Nossa voz é importante
Para poder cartografar
Da cartograﬁa social
Podemos usar e abusar
Para podermos entender
E depois sistematizar
Mapa-Arte de Madame
Coletivo desenhado
No passado tem história
Lembrar, mexer e ser usada
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Trabalhando de forma
Crítica e participativa
E manter nossa missão
Sempre ativa
Nossa missão é levar
Tudo o que sabemos,
Valorizar os saberes populares
Junto com a comunidade
Criando uma relação coletiva
Construímos uma Cartograﬁa social
Para mostrarmos nossas realidades
E nosso potencial
Dos problemas socioembientais
Temos que pensar
Para juntos problematizarmos
E tentarmos melhorar”.

Texto escrito por jovens pesquisadores
do projeto ArticulAção
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Independência:
Com cerca de 50 mil habitantes, o bairro
Independência é a segunda área mais populosa da
cidade. Mesmo com um histórico de desastres
socioambientais, o bairro se mantém vivo,
articulando e reivindicando melhores condições de
moradia. Fazendo parte do primeiro distrito de
Petrópolis, a comunidade cresce cada vez mais com o
desenvolvimento do comércio. Através da realidade
apresentada para nós, pesquisadores, fomos nos
deparando com alguns desaﬁos no processo de
pesquisa. Tais como: o primeiro contato com os
moradores, o cuidado de ouvir e o mapeamento do
bairro.
Para iniciarmos o processo de pesquisa em
campo tivemos que aprender a não sermos
controladores e ditadores, já que não é fácil fazer
diferente dos outros pesquisadores, porque este
modelo já está impregnado em nós. Foi preciso nos
desmontarmos e montarmos outra coisa em cima de
uma outra visão. Esse entendimento só foi possível
por conta de nossas formações em Cartograﬁa Social.
Toda nossa deﬁnição de pesquisa se modiﬁcou,
já que nos modos convencionais quem pesquisa,
normalmente, não deve afetar nem ser afetado pelo
espaço, mas conosco foi diferente. Afetamos e fomos
afetados. Ao iniciarmos a construção do mapa,
identiﬁcamos os lugares onde passamos, os
moradores que acessamos e as demandas que
surgiram no decorrer das conversas.
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O material foi produzido com todo carinho que
construímos ao longo das relações estabelecidas com
a c o m u n i d a d e . P a r a n d o p a r a p e n s a r, n ó s
pesquisadores, fomos somente instrumentos que
serviram para motivar e reacender o sentimento de
luta e cooperação nos moradores, para que pudessem
mudar e transformar a sua própria realidade, de
acordo com o que cada um ali precisava.

Texto escrito por jovens pesquisadores
do projeto ArticulAção
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Caxambu:
Historicamente atingida por desastres
socioambientais, Caxambu é uma das poucas comunidades
que se localizam no centro da cidade de Petrópolis. A partir
de nossa percepção sobre a realidade dessa comunidade,
percebemos a necessidade de interferir para a
transformação da mesma, a partir das vivências com os
jovens.
O processo de pesquisa no Caxambu iniciou-se a
partir das formações de pesquisa na perspectiva da
educação popular, através da metodologia da cartograﬁa
social. Quando colocada em prática, vários desaﬁos
começaram a surgir, como: desconstrução do método
tradicional de pesquisa, o primeiro contato com a
comunidade, pensar o que iríamos perguntar aos
moradores e o modo como praticaríamos a escuta sensível
e a valorização dos saberes.
Ao iniciarmos o processo de construção do mapa,
partimos do que consideramos mais importante: as
pessoas com quem conversávamos. A partir disso, fomos
cartografando os lugares por onde passamos, os pontos de
referência e as ruas que demarcavam as subdivisões do
bairro. Isso nos mostra que interferir em determinada
realidade é também deixar-se afetar, deixar que a
comunidade também interﬁra nas nossas percepções, no
nosso modo de estar em contato com ela. Vale dizer
também, que a participação dos jovens da comunidade foi
de suma importância para a elaboração do trabalho
coletivo, apesar do pouco tempo que tivemos.
Texto escrito por jovens pesquisadores
do projeto ArticulAção
Joyce Esteves
Fabiano Francisco da Cruz
Jonathas Marinho
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Este livro é produto de um ano de
pesquisa, realizada pelo Centro
de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis, por meio do Projeto
ArticulAção, que realiza
atividades de Arte-Educação com
jovens de diferentes comunidades
das periferias de Petrópolis.
Os textos constituem um rico
apanhado de informações e
reﬂexões da pesquisa, com
memórias e histórias, que
reﬂetem diversas realidades de
um mesmo cenário social.

