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RESUMO  

A presente dissertação investiga o sentido e importância da dimensão estética na promoção 

de uma educação libertadora de pessoas que vivem em contexto de marginalização social, 

tendo como base a experiência do Acervo da Laje, situado no Subúrbio Ferroviário de 
Salvador-BA. Em diálogo com estudiosos da educação e do pensamento popular, inscritos 

no campo das epistemologias do Sul, discutimos o papel da cultura popular 

(sistematicamente relegada a posição periférica e subalterna), com seu inesgotável 
repertório de outros saberes, memórias e criações, como via de insurgência e libertação 

social, de maneira a possibilitar a formação de cidadãos críticos e participativos na 

sociedade. O Acervo da Laje foi concebido pelo casal de educadores populares José 
Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos, no âmbito de uma pesquisa destinada a fazer o 

levantamento das mais diversas manifestações de beleza surgidas e criadas no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, a fim de contribuir para retirar o território suburbano de sua 

relativa invisibilidade, e desvincula-lo do estigma de violência e precariedade que 
historicamente lhe foi fixado. A partir dessa iniciativa inaugural, e com as potentes ações 

culturais, artísticas e educacionais que lhe sucederam, o Acervo da Laje veio a adquirir sua 

configuração atual, única no mundo, de Casa-Museu-Escola: Casa, como lugar de 
hospitalidade, partilha e socialização; Escola, como dispositivo de formação e ensino-

aprendizagem; e Museu, como acervo guardião da memória do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, e de exposição de obras de grandes artistas do Subúrbio, da Bahia e do Brasil. O 
foco principal desta dissertação é investigar a efetividade educacional das ações culturais 

promovidas pelo Acervo da Laje, que se propõem a compartilhar conhecimentos e 

experiências junto aos moradores suburbanos, tendo como principal referência existencial 

a vida dentro do território, sem distinção de formação ideológica, acadêmica ou de 
qualquer ordem. Na construção desta investigação, também se destacaram: o especial 

protagonismo desempenhado pelas mulheres no espaço do Acervo; a articulação 

estratégica deste com outras comunidades periféricas de Salvador; e sua constituição como 
espaço de bem-viver, que concilia o sentido da beleza (estética) e o sentido do bem (ética).  

A pesquisa que resultou nesta dissertação é de cunho qualitativo, com abordagem teórico-

metodológica fenomenológica, de caráter exploratório, mediante a realização de 

entrevistas narrativas, iniciadas após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, 
apresentando o consentimento formalizado através do TCLE. Os sujeitos da pesquisa são 

os/as fundadores/as do Acervo da Laje e algumas artistas que participam ativamente das 

atividades do espaço.  
 

Palavras-chave: Educação Popular, Estética, Libertação, Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                       

ABSTRACT 

This dissertation investigates the meaning and importance of the aesthetic dimension in 

promoting a liberating education for people who live in a context of social marginalization, 

based on the experience of the Laje Collection, located in the Subúrbio Ferroviário de 
Salvador-BA. In dialogue with scholars of education and popular thought, enrolled in the 

field of Southern epistemologies, we discussed the role of popular culture (systematically 

relegated to the peripheral and subordinate position), with its inexhaustible repertoire of 
other knowledge, memories and creations, as a way of insurgency and social liberation, in 

order to enable the formation of critical and participative citizens in society. The Laje 

Collection was designed by the couple of popular educators José Eduardo Ferreira Santos 
and Vilma Santos, as part of a research aimed at surveying the most diverse beauty 

manifestations that arose and were created in the Salvador Railway Suburb, in order to 

help remove the suburban territory from its relative invisibility, and detach it from the 

stigma of violence and precariousness that has historically been fixed on it. From this 
inaugural initiative, and with the powerful cultural, artistic and educational actions that 

followed it, the Laje Collection came to acquire its current configuration, unique in the 

world, as Casa-Museu-Escola: Casa, as a place of hospitality, sharing and socialization; 
School, as a training and teaching-learning device; and Museum, as a guardian collection 

of the memory of the Subúrbio Ferroviário de Salvador, and an exhibition of works by 

great artists from Subúrbio, Bahia and Brazil. . The main focus of this dissertation is to 
investigate the educational effectiveness of cultural actions promoted by Acervo da Laje, 

which aim to share knowledge and experiences with suburban residents, having as main 

existential reference life within the territory, without distinction of ideological, academic 

formation or in any order. In the construction of this investigation, the following also stood 
out: the special role played by women in the space of the Collection; its strategic 

articulation with other peripheral communities in Salvador; and its constitution as a space 

for well-being, which reconciles the sense of beauty (aesthetics) and the sense of good 
(ethics). The research that resulted in this dissertation is of a qualitative nature, with a 

phenomenological theoretical-methodological approach, of an exploratory nature, through 

the conduct of narrative interviews, initiated after approval by the Research Ethics 

Committee, presenting the formalized consent through the IC. The research subjects are 
the founders of the Laje Collection and some artists who actively participate in the space's 

activities. 

 
Key words: Popular Education, Aesthetics, Liberation, Salvador's Railway Suburb. 
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INTRODUÇÃO  

            A Educação Popular apresenta-se, na contemporaneidade, como uma metodologia 

necessária, com vistas a atuar prioritariamente como possibilidade de libertação e 

emancipação da pessoa, tendo como característica principal a valorização da cultura local 

através de seus agentes de produção, de forma a oportunizar a identificação desses sujeitos 

com determinados espaços geográficos, intensificando, efetivamente, a valorização de saberes 

locais.  

           Nascimento (1985) pontua sobre a viabilidade histórica da Educação Popular, partindo 

do período conhecido como desenvolvimentista brasileiro, quando o Estado, seguindo 

pressupostos estabelecidos pela hegemonia norte-americana, segue o princípio da negação da 

cidadania àqueles pertencentes às camadas subalternizadas, negando-lhes direitos, como 

sempre o fez. 

Nesta vertente, a Educação Popular surge como um processo de retomada da 

consciência, possibilitando a luta pela cidadania e por direitos negados a grande parte da 

população, não representada de forma alguma por instâncias do poder administrativo 

brasileiro (HOBSBAWM, 2002). Destarte, essa falta de representatividade foi suprida pela 

instauração da Educação Popular, um movimento que aparece como mola propulsora para a 

luta e conquista de direitos, nos então chamados Movimentos de Base. 

Renomados autores que discutem a educação popular, a exemplo de Paulo Freire 

(2005), apresentam-na como instrumento de transformação da realidade opressora a partir da 

concepção da educação como conscientização e dialogicidade, implicando em libertação 

política e, consequentemente, transfomação social.  

Machado (2013) pondera que, nessas relações com as comunidades, a oportunidade de 

estimular a organização e mobilização popular é perdida, seja por falta de iniciativa e de 

planejamento do tempo, ou mesmo por desconhecimento. Boaventura da Souza Santos (2009) 

pondera que as relações sociais se apresentam como intra ou inter culturais e políticas, devido 

ao carácter de distribuição, na maioria das vezes, desigual de poder. 

Geralmente, profissionais e pesquisadores detectam essa necessidade, mas não sabem 

por onde começar; outros até intervêm, no entanto, terminam adotando práticas 

antidemocráticas. Ou seja, sem consulta ou diálogo com a população, embarcam em projetos 
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verticalizados, impostos pelas instituições ou empresas em que trabalham, acreditando que 

estão contribuindo com a organização daquelas comunidades, mas na verdade o estímulo à 

mobilização popular passa longe. 

De acordo com Machado (2013), diante dessas e de muitas outras situações reais, 

percebe-se que a educação popular é fundamental para a emancipação política e exercício 

cotidiano da cidadania, pois, a partir dela, é viável uma “prática mais dialógica, democrática, 

que impulsiona processos de conscientização, organização, participação e mobilização” 

(MACHADO, 2013, p. 129), considerando o saber criado nas comunidades, o saber popular, 

que deve ser autônomo e com respeito à diversidade cultural. 

Carlos Brandão (2000) apresenta o conceito de Educação Popular como: ato de 

resistência, emancipação e afirmação do saber da comunidade, propiciando o fortalecimento 

de grupos. Segundo este autor, a Educação Popular abre um horizonte que possibilita ir mais 

além da (des) ordem social estabelecida, levando a uma mudança de mentalidade que 

responde aos anseios da comunidade e permite criar plurissignificações da realidade. 

          Ao discutirmos Educação Popular, não há como fugir a um segmento social muito caro, 

que é a periferia urbana. Entendendo que a transferência da miséria rural, ocasionado pelo 

avanço selvagem do capitalismo, fragiliza diversos contextos, desterritorializando famílias e 

as vezes comunidades inteiras em busca de oportunidades e opções para sobrevivência. 

Sabemos da importância da educação popular na formação dessa comunidade específica, de 

forma a contribuir para a libertação política e social de um povo historicamente invisibilizado. 

Santos (2013) versa acerca da invisibilidade que se impõe sobre a região do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador-Ba, a partir de uma ação perversa por parte do poder hegemônico, 

objetivando claramente a negação da cultura gerada à margem do sistema social. Produz-se, 

dessa forma, a exclusão de uma população expressiva que, apesar disso, afirma um modo 

singular de convivência e cria uma diversidade de manifestações de riqueza e beleza. Tal 

cultura, nas palavras de Geertz (1989), simboliza a mediação necessária entre o poder e o 

objetivo de sua ação, ou seja: o imperativo de se estabelecer mecanismos de enfrentamento a 

partir de realidades sociais de determinados territórios, historicamente subalternizados.  
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1.1. A educação e o itinerário acadêmico  

Minha formação escolar se deu no âmbito do ensino técnico profissional, quando o 

Ensino Médio era ainda denominado de “Segundo Grau”. Habilitei-me no Magistério voltado 

às Séries Iniciais. Daí em diante, passei um longo período fora do espaço acadêmico, vindo a 

retornar no ano de 2008, quando, aprovada no processo seletivo do ENEM e já radicada em 

Salvador-Ba, pude, finalmente, dar continuidade à minha tão sonhada graduação.  

  Concluí o bacharelado em Serviço Social com louvor, no ano de 2013 pela Faculdade 

UNIME. Realizei, para efeito do trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de campo na 

Instituição onde estagiei, uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idoso). Essa 

experiência acadêmica exitosa me rendeu a oportunidade de apresentar e publicar outros 

trabalhos afins a esse campo temático. 

Imediatamente, adentrei em uma Especialização Lato Sensu, denominada: Trabalho 

Social com Famílias e Comunidades Contemporâneas, o que contribuiu significativamente 

para reafirmar a convicção, em mim já existente, do olhar a partir da “Cultura vista de 

baixo”
1
, conforme afirma Thompson (1987). Este autor apresenta e valoriza o saber das 

massas, gerado fora dos complexos universitários, como algo importante a ser estudado e 

valorizado, discussão esta levantada em plena efervescência do surgimento dos Estudos 

Culturais
2
, na Inglaterra.  

As vivências e teorias apresentadas em cada aula, me levavam a questionamentos e 

inquietações que ultrapassavam a taxionomia levantada e discutida pelo Serviço Social. Cada 

dia mais, havia o convencimento de que, por trás das histórias de vida e experiências das 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, estava implícita a não valorização de seu saber 

e de seu cotidiano. Ao final desta Especialização, tive a feliz oportunidade de participar na 

                                                             
1. E. P. Thompson reconstrói uma parte da história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular – a 

história "dos de baixo". Pode-se dizer que ele influencia o desenvolvimento da história social britânica de dentro 

da tradição marxista. Para Thompson, cultura é uma rede vivida de práticas e relações que constitui a vida 

cotidiana, dentro da qual o papel do indivíduo está em primeiro plano. Mas, de certa forma, Thompson resiste ao 

entendimento de cultura enquanto forma de vida global. Em vez disso, prefere entendê-la como enfrentamento 

entre modos de vida diferentes. 
2. O campo dos Estudos Culturais surge, de forma organizada, através do Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), diante da alteração dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do pós-guerra. As 
relações entre cultura contemporânea e sociedade, isto é, suas formas e práticas culturais, e instituições, assim 

como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais, vão compor o eixo principal de observação do 

CCCS. Cf. E. P. Thompson, in The Making of the English Working-class (1963).  
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função de agente de pesquisa domiciliar em uma região periférica de Pau da Lima (bairro da 

cidade de Salvador-Ba), no Projeto desenvolvido pela Escola de Nutrição da UFBA (ISC), em 

parceria com o CNPQ. Buscava-se, através da aplicação de questionários a uma parte da 

comunidade selecionada por amostragem previamente selecionada, a comprovação ou não do 

saber dessa população com relação ao estabelecido na Lei nº 11.346 de 2006, em seu artigo 

3º, no que diz respeito à Segurança Alimentar e Nutricional.  

Essa experiência contribuiu bastante, e de forma muito esclarecedora, pois me 

permitiu aguçar o olhar sobre os modos de vida e as representações educacionais dessas 

pessoas desassistidas em suas necessidades básicas, assim como sobre sua religião
3
 – e o 

quanto esta demarcava uma linha invisível entre elas –, além da questão do usufruto dos 

direitos humanos básicos, que, na contramão do legalmente estabelecido, se apresentavam, na 

prática, sumariamente negados. 

 Nesse entremeio, participei em diversos seminários voltados à educação e seus 

correlatos, com especial atenção aos segmentos voltados às questões de raça, criança, 

adolescente, gênero e idoso. Verificamos como a exclusão social e suas sequelas, 

apresentadas em forma de vulnerabilidade, perpassam o não acesso à educação de forma 

consistente; e, também, como a falta de igualdade de oportunidades e a não valorização desses 

sujeitos enquanto cidadãos, produtores sociais e partícipes do processo de formação 

valorizada, impactam na inibição de seu despertar para o gosto pelo saber.  

  Continuando nesta busca pelo saber, atesto mais uma vez que as fragilidades 

humanas reverberadas na forma de estados críticos de violência e vulnerabilidade social, a 

que são submetidos todos os dias cidadãos marginalizados, marcam as fronteiras estabelecidas 

de forma excludente, a partir dos vieses classistas, racistas e de gênero, que segmentam e 

excluem de forma cruel e desumana; condição esta, imposta desde a época da colonização a 

que foi submetida a nação brasileira, com os desdobramentos advindos a partir daí, como as 

estratégias de embranquecimento no ideário de hegemonia burguesa.    

                                                             
3 . A partir da minha vivência como assistente social atuando em uma área periférica do bairro de Pau da Lima, 

no qual desempenhei visitas domiciliares, pude constar que a religião tem essa função de separação, na medida 

em que muitos meninos e jovens são incentivados por suas famílias a recorrerem às igrejas como uma forma de 

fugir do movimento do tráfico de drogas. Dessa forma, as famílias atuam de maneira efetiva nesse contexto de 

forma a preencher esses espaços que são deixados pelo Estado. Assim, a religião se apresenta como recorte 

sociocultural importante nas regiões periféricas, especificamente na cidade de Salvador-Ba, onde a religião cristã 

neo-pentencostal forma um cinturão que separa visivelmente a grande maioria dos seus membros das pessoas 

que circulam em torno do movimento do tráfico de drogas.  



10 

 

Para mim, é importante descrever esse meu itinerário, também, pelo próprio histórico 

de minha família. Sou filha de uma mãe lutadora, D. Ana de Jesus Pereira, mulher negra, que 

trabalhou a maior parte da vida como empregada doméstica diarista, sem vínculos 

empregatícios, sem direitos, sem estudo; o meu pai foi pedreiro em sua idade produtiva e 

também não teve a oportunidade de acessar os bancos escolares, o suficiente para conseguir 

ao menos ingressar no ensino fundamental. Isso não retira o cuidado e apoio que sempre me 

deram e como foram importantes os valores a mim ensinados. Sou a primeira da família a 

finalmente adentrar em uma Pós-Graduação Strictu Sensu, motivo de alegria para muitos. 

Esse caminhar tem me possibilitado a ampliação de um olhar sensível às demandas 

sociais testemunhadas, de forma a estabelecer um compromisso com a tarefa, urgente, de 

valorização da produção cultural dos cidadãos invisibilizados e subalternizados 

historicamente, objetivando contribuir para enfrentar a segmentação e exclusão de grande 

parte da população, principalmente em se tratando dos recortes referente a zonas periféricas. 

Através de uma disciplina cursada como aluna especial neste programa, o PpgEduc, 

tive a oportunidade de, a partir de uma atividade avaliativa, conhecer o trabalho desenvolvido 

no Acervo da Laje, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde se deu a 

confirmação da minha busca por pesquisar os desdobramentos da não valorização da cultura 

produzida pelas pessoas que habitam regiões periféricas (a exemplo do subúrbio), e como esse 

fator contribui para excluir do processo educacional formal uma grande parte dos cidadãos.  

Numa perspectiva mais ampla, também me interessava pesquisar a relação entre 

educação e cultura na contemporaneidade, a partir do processo de exclusão social desses 

cidadãos. Tratava-se de situar a educação popular como ideal de libertação político-social, o 

que constitui o cerne desta pesquisa e, esperamos, venha contribuir na busca de novos rumos 

em meio ao contexto neocolonial que dilacera a sociedade brasileira contemporânea.  

Minha aproximação com o lócus da pesquisa, deu-se a partir da experiência obtida 

através do trabalho final para uma disciplina acerca da Educação Popular. Meu primeiro 

contato com o Acervo da Laje, foi a partir da Casa1. Fiquei maravilhada com a quantidade de 

obras de arte, livros, discos, enfim, uma grandeza naquele acervo, que a mim soou como uma 

experiência mágica, única e peculiar. Sou oriunda de uma família humilde do interior e não 

tive acesso a esse capital cultural (BOURDIEU, 1998), traduzido por obras de arte e outros 

conhecimentos inacessíveis às camadas pobres e periféricas de grande parte da população do 
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Brasil em seus recônditos. O encontro com o Acervo me despertou para a necessidade de 

conhecer, de buscar um conhecimento que, até aquele momento, me havia sido suprimido. 

Embora tivesse tido a oportunidade de acessar uma formação superior, as lacunas de base 

permaneciam. 

 Conhecer os idealizadores daquele espaço me causou ainda mais fascínio e admiração. 

Vilma Santos, mulher negra, filha, tia, irmã, amiga, professora, suburbana, a princípio com 

uma timidez sedutora, conduzindo e totalmente envolvida naquele projeto grandioso, de início 

não deu a transparecer sua grandeza e importância para a abertura e manutenção do Acervo da 

Laje.  

José Eduardo Ferreira Santos, que nos recebeu com tanta simplicidade e respeito, 

contando detalhes da abertura do Acervo da Laje, esclarecendo nossas dúvidas, a cada 

finalização de pensamento, nos impulsionava quando declarava: Coragem! Professor doutor, 

sem as vaidades acadêmicas que costumeiramente desvirtuam bons profissionais. Enfim, 

quero começar com a narrativa de sua esposa Vilma Santos, essa mulher que é o principal 

sustentáculo daquele Museu-Casa-Escola. 

 A disponibilidade para a fruição da beleza aparece com mais veemência na primeira 

narrativa de Vilma Santos acerca de sua memória familiar, obtida ao longo de nossa imersão 

no lócus empírico. O percurso que eu fazia de trem até a localidade de São João do Cabrito, 

era também uma grata surpresa em todas as viagens. As histórias compartilhadas com quem 

se dispusessem a ouvir, a mudança da paisagem, tudo era muito significativo e possibilitou a 

abertura para fruir da beleza existente no Subúrbio Ferroviário Salvador. Acredito na 

educação como um processo que ultrapassa a mera decodificação de símbolos, perspectiva 

que só pode ser concretizada a partir da valorização do saber popular. 

  A proposta de Educação Popular desenvolvida pelo Acervo da Laje, através de seus 

fundadores, o professor José Eduardo Ferreira Santos e sua esposa Vilma Santos, aparece 

como possibilidade de tirar das malhas da invisibilização um território – e seu povo – que se 

constitui como berço fecundo da vida soteropolitana: o Subúrbio Ferroviário de Salvador na 

Bahia. 
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1.2.A perspectiva metodológica da pesquisa  

         A metodologia utilizada neste trabalho consiste em uma abordagem fenomenológica 

com “estudo de caso do tipo etnográfico”, ou seja, estudo em profundidade de um fenômeno 

educacional, com ênfase na sua singularidade e levando em conta os princípios e métodos da 

etnografia (ANDRÉ, 2008, p. 18). 

        A partir de um olhar fenomenológico, trataremos de investigar como emerge uma nova 

experiência de sentido na consciência das pessoas inseridas no entorno do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, que se propõem fazer parte do projeto desenvolvido pelo Acervo da 

Laje. Nessa perspectiva, situados no “mundo da vida”
4
 do Subúrbio Ferroviário de Salvador, 

cabe-nos refletir sobre o impacto pedagógico do Acervo da Laje a fim de contribuir para 

despertar, nessa população suburbana, uma nova compreensão a respeito do que significa a 

beleza potencializada a partir da arte, o que significa justiça, o que significa libertação, o que 

significa povo como potência etc. Não se pretende, portanto, com esta pesquisa, acrescentar 

elementos explicativos para o entendimento, por exemplo, das causas que produzem o quadro 

social de degradação urbana do Subúrbio Ferroviário, e sim compreender que nova 

experiência de mundo, que novo sentido do humano se inaugura  a partir da experiência 

pedagógica propiciada pelo Acervo da Laje.   

            Laplantine (2000) versa acerca da etnografia como abordagem de aspectos do 

cotidiano. Essa forma de investigação dará a tônica de nosso estudo de caso sobre a 

experiência do Acervo da Laje, na perspectiva da articulação de educação popular, estética e 

libertação, com a intenção de verificar seus limites e possibilidades de atuação, numa via que 

considere as dinâmicas sócio-culturais vivenciadas com seu entorno – o Subúrbio Ferroviário 

de Salvador-Ba. 

          Neste sentido, importante apontar a “descrição densa” de Geertz (2008), que permite 

articular experiências de diferentes sujeitos, num entrecruzamento de códigos corporais e 

linguísticos a partir de seus respectivos lugares de ser e estar no mundo. 

[...] ao compreender o que é a etnografia, ou mais exatamente, o que é a 
prática da etnografia, é que se pode começar a entender o que representa a 

análise antropológica como forma de conhecimento. Devemos frisar, no 

                                                             
4.  Mundo da vida (ou Lebenswelt): Termo cunhado pelo filósofo E. Husserl (1859-1938) para designar o âmbito 

cotidiano, concreto, existencial, no qual a consciência se encontra inserida, e que lhe permite realizar uma 

experiência primária de sentido, anteriormente à atividade reflexiva.   
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entanto, que essa não é uma questão de métodos. Segundo a opinião dos 
livros-textos, praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, 

manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e 

os procedimentos determinados, que definem o empreendimento. O que 
define, é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado 

para uma “descrição densa”. [...] (GEERTEZ, 2008, p. 15). 

            Com base na obra “O trabalho do antropólogo: Olhar, Ouvir e Escrever”, de Roberto 

Cardoso de Oliveira (1996) as características principais da pesquisa de base etnográfica são: o 

Olhar, o Ouvir e o Escrever. Enquanto o olhar e o ouvir fazem parte do componente basilar do 

campo empírico, o escrever se apresenta como momento fecundo de interpretação da 

realidade objetiva (e subjetiva) apreendida e observada. Embora esses três atos cognitivos 

pareçam, a princípio, tão naturais que dispensariam um pensamento mais elaborado, 

entretanto devem ser constantemente problematizados, de maneira a desembocar numa 

interpretação epistêmica sem a intervenção de nossos (pré) conceitos deformadores da 

percepção dos fenômenos. 

           Dessa forma, nos propomos a utilização da pesquisa de base etnográfica, na medida em 

que propicie a descrição e elaboração dos dados, sistematizando-os com base principalmente 

nas atividades realizadas in lócus, valendo-nos sobretudo dos procedimentos e técnicas de 

entrevistas, observação participante e diários de campo, de maneira a agregar informações que 

contribuam com o estudo de caso. 

 Desse modo, como o sentido da arte, da beleza, da estética e da educação popular se 

mostra na experiência concreta das pessoas da periferia que participam das atividades do 

Acervo da Laje? Como é que o sentido da libertação se mostra a partir da experiência 

concreta dessas pessoas? Esse sentido que vem à consciência, justamente aponta para a raiz da 

palavra “fenômeno”, que significa “aquilo que se mostra”, que “aparece”, que “vem à luz”. 

Fenomenologia, portanto, se apresenta como uma metodologia que tenta descrever o sentido 

das coisas tal como este vem à da consciência, a partir da experiência concreta dos sujeitos 

situados no mundo. Analisando conforme Merleau-Ponty (1999, p. 1): 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo 

ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da 

consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que 
repõe as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o 

homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua "facticidade". É 

uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, 

as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o 
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mundo já está sempre "ali", antes da reflexão, como uma presença 
inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo 

com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosófico. 

 Inseridos no mundo da vida do Subúrbio Ferroviário de Salvador, abordaremos, de 

modo especial, a dimensão política que emerge das experiências e narrativas dos sujeitos 

educandos atuantes no Acervo da Laje, em cujo aprendizado de redescoberta do humano a 

partir daquele contexto, reflete-se a história de um povo resiliente que fez, faz ou fará parte 

deste lócus de vida, cultura e arte.  

 A presente pesquisa atua neste sentido de reconstituir histórias de vida do povo de um 

lugar, com suas dores, sabores, conquistas e amores. A pesquisa de base etnográfica nos 

possibilita trazer concretude, liberando a linguagem de uma pretensa neutralidade valorativa, 

pois essa linguagem perpassa relações de poder ou, ao contrário, de cuidado. O acesso ao 

lócus da pesquisa foi autorizado pelos idealizadores do Acervo da Laje, como também pelas 

pessoas participantes que concordaram em realizar narrativas acerca do Acervo da Laje, 

conforme TCLE que se encontra em anexo. A presente pesquisa obteve anuência por parte da 

Comissão de Ética em Pesquisa/UNEB
5
, conforme resolução, atendendo aos requisitos 

orientados a partir da Plataforma Brasil. 

 De acordo com Oliveira (1996), já referida, é possível situar o encontro com o Acervo 

da Laje como iniciação a um novo campo de sentidos, a partir de nossos olhos atentos e 

ávidos por conhecer e entender o que de diferente havia naquela “Casa 1”. O primeiro contato 

aconteceu em outubro de 2016, quando entramos por uma rua estreita e logo uma moradora 

nos informou onde estava localizado o “Acervo do professor Eduardo”. Logo na entrada, 

visualizamos um cartaz identificando o lugar. A irmã do professor José Eduardo nos recebe, e 

nos guia por um corredor estreito, margeando a entrada da casa, que um dia pertenceu aos 

seus pais. Já no acesso à escada onde propriamente começa a exposição de obras do Acervo, 

somos tomadas de grata surpresa, pela beleza e sobreposição de tantas obras de arte, além de 

                                                             
5.  O Comitê de Ética em Pesquisa CEP-UNEB foi criado em 1996 em atendimento a Resolução Nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Possuindo um caráter interdisciplinar e autônomo formado por representantes dos 

diversos Campus da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e tem por objetivo mediar às relações de pesquisa 

(participante da pesquisa e pesquisador), em direção à eticidade. Disponível em: 

https://portal.uneb.br/comitedeetica/. 

 

 

https://portal.uneb.br/comitedeetica/
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objetos que contam (mesmo sem se ouvir as vozes) a história imponente do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador.  

As obras, intercaladas entre si, formam um grande mosaico de cores e contrastes que 

poderiam tender para a desorganização, mas que, naquele ambiente cuidadosamente pensado 

e estruturado, contam de maneira magistral histórias de um povo e lugar. Ainda parafraseado 

Oliveira (1996), prosseguimos na busca de entender aquela realidade tão diferente daquela 

com a qual estávamos acostumados (as) a nos defrontar: um museu, bem no coração do 

Subúrbio Ferroviário. E o que fazemos com as ideias pré-estabelecidas de “subúrbio” como 

local não produtor de belezas?  

A partir desse instante, finalmente começamos a ouvir os relatos acerca do nascimento 

do Acervo, sua construção e através de quais meios chegaram determinadas obras. Então, a 

partir da junção entre o Olhar e o Ouvir (OLIVEIRA, 1996), vamos paulatinamente 

caminhando rumo a essa magnífica construção de conhecimentos. Atentos e disciplinados, 

compreendemos que o ouvir – numa escuta sensível e qualificada – complementa o olhar, 

contribuindo para eliminar ruídos que redundem em enganos. Por outro lado, há de se levar 

em consideração o perigo de, como adverte Arditti (2000), tomados pela excessiva 

reivindicação das diferenças humanas, não se encerrar o pensamento no apartheid de um 

horizonte identitário fechado em si mesmo, tão ilegítimo como a totalidade abstrata. 

Dussel (2010) pontua acerca do sentido da palavra “povo”, como distinto de “massa” 

ou “multidão”; trata-se da potência comunitária alterativa ao sistema social, capaz de fazer 

brotar vida e formas éticas, revolucionárias, de relação. Afirma ainda que, se essa categoria 

não tivesse força, não a utilizariam em seus discursos, e com tanta densidade simbólica, os 

maiores líderes da América latina. Com efeito, “povo” é uma categoria essencial e propulsora 

de novos rumos na perspectiva da libertação, de maneira que seja possível se chegar à 

conquista de uma nova época histórica, com possibilidade, de fato, de uma nova formação 

social. 

Isto posto partiremos para a análise do Acervo da Laje enquanto espaço de construção 

de significados sócio-políticos a partir da região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

Procuremos investigar a presença (ou ausência) de sentimentos de pertença e identificação da 

comunidade do entorno com as ações desenvolvidas no Acervo, investigando, também, se 
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verifica-se (ou não) um sentido de libertação nos atos e relatos dos frequentadores do Acervo, 

a partir da valorização da beleza produzida e compartilhada naquele espaço. 

O estado da arte também se constitui como um instrumento de suma importância na 

construção e análise de estudos já realizados – neste caso, acerca das temáticas que envolvem: 

educação popular, beleza, cultura e Subúrbio Ferroviário de Salvador. Pela amplitude 

temática do sujeito da pesquisa (museu-casa-escola)
6
, o estado da arte circunscreve trabalhos 

de diferentes níveis de formação: desde estudos finais de graduação e pós-graduação das mais 

diversas áreas e formatos, até as obras do professor José Eduardo Ferreira Santos em que 

relata sua trajetória com a experiência da beleza a partir do Acervo da Laje, de forma a 

despertar olhares e interesses diversos, tanto em nível local, nacional, como internacional.  

Pensada e vivida como Casa-Museu e Escola a Casa 2 do Acervo da Laje, 

localizada na nova orla nos fundos da Rua Sá Oliveira, São João do Cabrito, 
Plataforma,  foi projetada pelo arquiteto Federico Calabrese e construída em  

2015, contando com térreo e dois  andares, com três  quartos (dois para 

visitas), sala ampla para exposições, cursos, aulas e oficinas, biblioteca,  dois 
banheiros, duas cozinhas (uma residencial e  outra, mais ampla,  

comunitária), duas escadas internas e duas varandas (sendo uma delas um 

solário) com privilegiada vista para a enseada do Cabrito, descortinando a 
paisagem em frente à ponte férrea São João. A Casa 2 do Acervo da Laje 

funciona como espaço  museal, educacional e de residência porque une em  

si todas essas  funções e  realiza atividades que completam a  função do 

Acervo da Laje e sua Casa 1, que está mais direcionada como espaço museal 
e expositivo.  Por este motivo a Casa 2 atende às novas  exigências de 

expansão das atividades do Acervo da Laje e suas atividades  integradas ao 

itinerário realizado constantemente entre as duas casas, permitindo uma 
maior interação com o território, seus moradores e a necessidade de maior 

permanência das pessoas para dialogar sobre o trabalho realizado, além de 

ser um lugar de encontros, confraternização, reuniões, diálogos, oficinas e as 
mais diversas atividades relacionadas às  artes, cultura, educação, memória e 

patrimônio (SANTOS, 2018, p.10). 

Dessa forma, percebe-se que, tanto a Casa 1, como a Casa 2 do Acervo da Laje, 

indicam uma nova perspectiva do que seja, de fato, os principais papéis dos acervos e museus, 

no intuito de promover a aproximação com a comunidade do entorno, trazendo com este 

movimento a socialização necessária das pessoas que residem no subúrbio, para a arte e suas 

importantes derivações e contribuições sociais. 

                                                             
6 . Definição de Museu-Casa-Escola na definição de Santos (2019): Museu como espaço de memórias periféricas 

elaboradas; Casa como lugar de vivências e encontros; e Escola no sentido de uma Universidade popular, onde 

se ensina no diálogo, na relação com as pessoas e com as obras, deixando que cada um chegue às suas sínteses. 
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 O Acervo da Laje se apresenta também como espaço pioneiro e quiçá único, no 

sentido de se constituir como Casa-Escola-Museu. Essas atribuições não são de ordem 

meramente figurativa. Tanto a Casa1, Como a Casa 2, são de fato residências, domicílios e 

também escolas, onde se ensina e se aprende; e Museu, com a magnitude de obras em 

exposição, e que não há mais como a sociedade hegemônica duvidar ou querer esconder. O 

Acervo da Laje contribui para o questionamento, a partir da cidade de Salvador e, e mais 

especificamente, do Subúrbio Ferroviário de Salvador, da tradicional característica de 

centralidade de determinados espaços públicos, que não possibilita a presença e aproximação 

de comunidades ditas periféricas, sendo esta uma das principais rupturas provocadas pelas 

experiências obtidas através do Acervo da Laje.  

1.3. Os capítulos   

Este trabalho é composto de quatro capítulos e seus respectivos subtemas, além das 

considerações finais. No primeiro capítulo, intitulado “A educação popular como via de 

libertação”, tratamos acerca da metodologia denominada educação popular como meio de 

fortalecimento e visibilidade da comunidade do Subúrbio Ferroviário de Salvador, utilizando 

os conceitos chaves de libertação (DUSSEL, 2010) e território como lugar de fortalecimento 

(MILTON SANTOS, 2003), entendendo a educação popular vinculada aos movimentos 

sociais tanto em nível de Brasil como da América Latina, aprofundando assim, essa discussão 

embasados nos escritos de Paulo Freire (1987), além de Antônio Dias Nascimento (1985), 

Carlos Brandão (2000), dentre outros. 

No segundo capítulo, intitulado “Acervo da Laje: Um caso de educação libertadora no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador-Ba”, (re) trabalhamos os conceitos de potência popular, 

educação popular, território simbólico, “cultura de baixo”, a partir de teóricos que discutem 

essas categorias, a exemplo de Santos (2013), Santos (2014), Dussel (2004), De Certeau 

(1994), Canclini (1997). 

No terceiro capítulo, sob o título “O Acervo da Laje: Um caso de educação libertadora 

no Subúrbio Ferroviário de Salvador-Ba”, apresentam-se os idealizadores do Acervo da Laje, 

juntamente com outros atores que fazem esta ideia, de fato, acontecer. Aqueles que, imbuídos 

de um sentimento de pertencimento ao território de origem, e não se resignando aos ditames 

hegemônicos negativos, possibilitam a si e a outros, a saída das malhas da invisibilidade, 

através de suas lutas, resiliência, investimento de tempo, trabalho e criatividade, que se 
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transformam em conquistas de novas trajetórias e novos olhares ao que, antes, era 

reconhecido apenas como um “não lugar”. A partir de um mergulho de cunho etnográfico, 

compartilho minha vivência no espaço do Acervo da Laje, detalhando as dinâmicas e 

experiências, saberes e trocas compartilhadas, numa aventura pulsante a partir desse encontro 

com a vida ali existente e constantemente ressignificada. 

No quarto e último capítulo, intitulado “A Pedagogia da beleza no Acervo da Laje”, 

abordamos os impactos do Acervo da Laje no processo formativo da população suburbana. 

De passagem, apresentando o berço do “des(en)cobrimento” do Brasil, a partir das terras 

baianas, e, mais do que isso, o berço que abrigava tupinambás, e que também recebeu ilustres 

clérigos que por aqui viveram e catequizaram muitos dos indígenas. O Subúrbio Ferroviário 

de Salvador, representado pelo hoje bairro de Periperi, que, àquela época, era um aldeamento 

(cidadela), foi um dos primeiros locais a serem amplamente explorados pelos novos 

habitantes, devido à abundante riqueza contida em seu território, cercado de uma flora e fauna 

exuberantes, repleto de águas, víveres e alimentos. Abordaremos as questões que envolvem 

morada, beleza e bem, na perspectiva de autores que ajudam a trazer à luz os sentidos dos 

achados do campo empírico, a exemplo de Simone Weil (1986, 2013), Heidegger (2001), 

Boff (2006), Derrida (2003), Rancière (2015). 

O Acervo da Laje surgiu em 2010, a partir de um conselho dado pelo Prof. Gey 

Espinheira, da UFBA, ao então doutorando José Eduardo Ferreira Santos: que, terminada sua 

pesquisa de doutorado voltada para a questão da violência na juventude do Subúrbio 

Ferroviário, ele passasse a dedicar-se ao registro e estudo das formas de beleza e criação 

cultural que emergem do Subúrbio, tendo em vista o fato deste não reduzir-se à face ferida e 

sombria produzida pela ordem social excludente. Foi uma revelação. A partir daí, José 

Eduardo Ferreira Santos começou a adquirir de variadas formas, obras de arte produzidas por 

moradores daquela região tão estigmatizada e invisibilizada, tanto pelo poder hegemônico, 

como pela mídia e moradores do centro da cidade, lugar este conhecido por estes como lugar 

de pobreza, violências e marginalidade, em suma, como um não lugar. 

O projeto envolve, a princípio, a família de José Eduardo Ferreira Santos, 

principalmente a figura de seu pai, o Sr. José
7
, um homem humilde, mas que, com sua grande 

                                                             
7. O Sr José Santos, nasceu em 13/10/1951, filho de Maria Inez da Conceição, vindo a falecer em junho de 2018. 

Deixou seu legado de sabedoria sob os cuidados de seu filho José Eduardo Ferreira Santos, e de sua nora Vilma 

Santos. 
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sabedoria, foi um dos principais incentivadores da fundação e manutenção dessa obra de 

caráter cultural, ao ponto de as primeiras obras de arte que fazem parte do Acervo, serem e 

continuarem a ser alocadas na Casa 1, ou seja, na laje da casa do próprio senhor José. Além 

das obras de arte, o Acervo coleciona e guarda memórias através de vários outros artefatos, 

como: conchas, vidrilhos, cerâmicas, entre outros, que contam de maneira espetacular a 

história do Subúrbio desde seu apogeu.  

Interessante perceber que esse trabalho não estaciona com a abertura das portas do 

Acervo ao público. Até hoje, juntamente com seus fundadores, nas visitas e oficinas próprias 

para conhecimento daquele território, somos convocados a garimpar os artefatos e, nesse 

encontro, o mundo cultural do povo do Subúrbio Ferroviário de Salvador se manifesta em 

toda a sua pujança, com suas memórias, sofrimentos, insurgências, aspirações etc., nos 

levando a reler o mundo tal como este se apresenta a partir de sua versão genuinamente 

vivida, compartilhada neste território, diferentemente da versão dominante transmitida pelos 

meios hegemônicos de formação e comunicação.  

            A práxis de educação popular observada no Acervo da Laje, acolhe, articula e valoriza 

justamente essas experiências e saberes não formais do povo. A característica de um espaço 

aberto ao público, onde vemos a circulação material de tantos e variados saberes, é a mostra 

da potência popular, nas palavras de Dussel (2010), expressa nas variadas criações artísticas e 

belezas que emergem naqueles lócus. As agruras e violências sofridas pelo povo suburbano, 

são a mostra de sua força e o desafio a continuar contando – e não deixar que morra – sua 

história, invisibilizada secularmente pelo poder hegemônico.  

           O Acervo da Laje é a materialidade dessa história, não apenas contada e escrita, mas 

vista por quem assim o desejar. O Acervo possui obras raríssimas que chamam a atenção de 

pessoas pertencentes aos extratos mais altos da sociedade, a exemplo de artistas e religiosos, 

que continuamente se encantam com as obras seculares, como as que contam a história do 

Subúrbio e são reconstituídas naquele espaço de memória e afetividade. 

           Dessa forma, percebemos a importância da valorização cultural do povo periférico, 

mostrando a grandeza, resistência e potência desse saber; como também a necessidade deste 

vir a ser utilizado como mecanismo de libertação, traduzido, nas palavras de Dussel (2010), 

como uma ética libertária e transformadora. O Acervo da Laje do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador abriga e fomenta expressões de um povo que produz arte no mesmo nível de todas 
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as outras artes, possibilitando a formação de cidadãos mais críticos e participativos na 

sociedade. 

Santos (2012) expõe de maneira sistemática, em seu livro sobre o Acervo da Laje, 

acerca desse processo de construção simbólica e material do qual é signatário, e se apresenta 

como alguém que foi capaz de, apesar dos percalços e limitações que o sistema hegemônico 

impõe aos moradores de periferias, libertar-se e possibilitar, a partir do trabalho desenvolvido 

no Acervo da Laje, que outras histórias e vivências sejam também ressignificadas. Para além 

de um processo educativo, essa valorização dos conhecimentos de cada sujeito se apresenta 

como um garantidor de vida. 

 As observações e vivências realizadas e compartilhadas in locús, me impulsionam a 

responder a alguns questionamentos sobre o contexto da educação popular, quais sejam: De 

que maneira se apresenta a educação popular desenvolvida no Acervo da Laje? Em que 

espaços e/ou territórios é possível verificar essa atuação? Quem são os sujeitos realmente 

envolvidos nesta tarefa?  Como a estética e a beleza contribuem para a libertação a partir 

dessa experiência do e no Acervo da Laje? 

Desse modo, a Educação Popular apresenta-se na contemporaneidade, como uma 

metodologia necessária, com vistas a atuar prioritariamente como possibilidade de libertação, 

tendo como característica principal a valorização da cultura local através de seus agentes de 

produção, de forma a oportunizar a identificação desses sujeitos com determinados espaços 

geográficos, intensificando, efetivamente, a valorização dos saberes produzidos em 

determinados territórios. 

 1.4 Minha aproximação com o campo empírico 

             A primeira atividade da qual tive o prazer de participar no Acervo da Laje, no dia 23 

de março de 2018, foi um momento reservado aos oficineiros que estavam encarregados de 

expor e compartilhar os processos criativos e pedagógicos a serem desenvolvidas para o 

Ocupa Lajes. Trata-se de um projeto de formação, democratização e circulação das artes 

visuais em Salvador; onde vários artistas se colocam como instrutores de pessoas que desejem 

aprender determinadas formas de exposição artística, a exemplo de: xilogravura, arte em 

madeira, pintura em tela, entre outros.  
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            O Ocupa Lajes é um projeto de formação, democratização e circulação das artes 

visuais em Salvador, através de oficinas artísticas, bate-papos e exposições realizadas em 

diferentes lajes da capital baiana. A iniciativa promovida pelo Acervo da Laje, pretende 

valorizar a contribuição artística dos (as) artistas locais, e tem como principal público os 

jovens do subúrbio. A proposta central do projeto pode ser traduzida em três ações 

complementares: promover oficinas em artes visuais; democratizar o fazer, o debater, o fruir 

artístico de um público culturalmente marginalizado; e estimular outras possibilidades 

expositivas nas periferias de Salvador. A primeira edição aconteceu em 2016, a segunda entre 

abril e agosto de 2018, e a terceira, a partir de março de 2019. 

O ponto culminante deste projeto que é extensivo do Acervo da Laje, acontece 

justamente em sua finalização, quando para a exposição das obras produzidas durantes as 

oficinas, são utilizadas as lajes das vizinhanças do subúrbio ferroviário de Salvador. Além das 

obras expostas, há o compartilhamento das histórias de vida dos habitantes dos locais onde se 

realizam a exposição, tudo muito bem regado a acolhimento e valorização das potências 

envolvidas. 

         O primeiro momento da reunião para o Ocupa Lajes, foi conduzido pela pedagoga 

Natureza França. Havia, neste encontro cerca de 15 pessoas. Nesta ocasião, estavam sendo 

demonstrados os passos para a oficina de arte e educação que se realizaria entre os meses de 

abril e julho de 2018. A equipe contava com produtores, educadores, artistas e comunidade. 

Havia uma mensagem explícita naquela conversa, que se traduzia pelo objetivo de 

democratizar o acesso a bens e direitos fundamentais nos bairros estigmatizados. Era 

imperioso o fazer fluir, como ato constante, e como esse movimento está totalmente 

entrelaçado com a troca em círculos, tão própria da educação popular e tão distante e diferente 

da educação depositária. 

            A programação estava aberta a opiniões de todos os que ali estavam. As obras, 

produzidas a partir das oficinas, seriam expostas em lajes espalhadas em diferentes pontos do 

subúrbio ferroviário. A primeira oficina a ser organizada e colocada em atividade seria a de 

projetos pedagógicos, de curadoria acessível aos professores e demais interessados. A palavra 

de ordem é partilhar e multiplicar. Baseado no seguinte direcionamento: Que estratégias 

poderemos alcançar para um movimento cíclico? Como reverberar esse conhecimento 

palpável, tangível? E que poderes poderemos empreender neste movimento do conhecimento? 
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        Este projeto, como qualquer outro, possui início, meio e fim, e o acompanhamento deve 

ser a mola propulsora que oportunize eternizar o momento, que resulte em percepções para 

além do conhecimento. Que faça de cada participante, independente de sua formação formal, 

um agente de educação popular; que considere os fatos e esteja atento ao que acontece ao 

redor, para que o jovem, a mulher, o homem, aprendam a aprender; pois o Ocupa Lajes se 

apresenta com uma proposta de tocar o invisível, no sentido de ações que possibilitarão a 

mudança de trajetórias de vidas que ali se encontram e compartilham experiências, e que se 

faz presença constante.  

Por sua vez, o modelo posto hegemonicamente que hierarquiza a educação formal, que 

é eurocêntrico, não representa nossa ancestralidade, não dá conta das particularidades 

existentes no entorno desse local, conhecido como subúrbio ferroviário de Salvador, lugar 

cheio de vida, potência e histórias. 

O Ocupa Lajes apresenta como objetivos principais: a ampliação de acesso à formação 

e produção de arte, por parte de sujeitos envolvidos em todas as fases do projeto, desenhado 

prioritariamente para o público colocado à parte das elaborações de cultura em Salvador; além 

de estimular de maneira significativa o debate acerca da necessidade de descentralização dos 

equipamentos culturais, oportunizando visibilidade aos artistas pertencentes ao Subúrbio 

Ferroviário de Salvador.  

O projeto é marcado por um viés de originalidade, na medida em que provoca, através 

de suas exposições, a circularidade e surgimento de novos espaços para abrigo das obras de 

arte em diversas lajes de casas de variados territórios, redundando numa opção artística 

formativa que agregue jovens periféricos e oportunize proximidade com as artes (em especial, 

visuais) de maneira abrangente. (SANTOS, 2016). 

       O Acervo da Laje é um espaço de vínculos, que alguns entendem como acolhimento. 

Essa característica é profunda, pois é a raiz da partilha, do conhecimento; algo que falta na 

educação escolar e que se constitui na atualidade como um grande problema, pela falta de 

identificação dos sujeitos envolvidos no processo. 

       O modelo hierárquico hegemônico, notadamente europeu, seleciona, hostiliza, segmenta, 

estigmatiza. Não há, nesse modelo, proposta de vínculos, fato característico e recorrente dos 

museus; o que existe são rupturas – conscientes – com as coisas coletivas. Isto acontece 
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porque a classe pertencente à elite possui capital cultural, nas palavras de Bourdieu: "O valor 

relativo das diferentes espécies de capital econômico e cultural ou das várias espécies de 

capital cultural [...] é continuamente questionada e reavaliada através de lutas para aumentar 

ou desvalorizar um ou outro tipo de capital." (BOURDIEU, p. 1998. p.10). Ou seja, apenas 

um pequeno extrato da sociedade possui acesso aos meios culturais, ao passo que a periferia 

se vê castrada deste entendimento. 

         Nessa perspectiva, o Acervo da Laje, enquanto museu, ressignifica, amplia olhares e 

horizontes, educando por meio de seus multiplicadores, apresentando uma educação 

transformadora; e este é o propósito, pois, se não há o componente transformador, já não se 

trata de educação, já não vale a pena. O retorno desse trabalho se dá a partir da vida, do amor, 

do trabalho, traduzido por autonomia, beleza, coletividade, vínculos, libertação. 

        Nestas rodas de conversa, as fruições de beleza nos elevam, surgem como poesias, nos 

fazem ver o invisível, nos fazem questionar: por que técnica, por que conteúdo? O foco é 

aprender a fazer? Ou aprender a aprender? Quando falamos em educação popular... De quem, 

para quem... Espectador ou protagonista? Qual o seu potencial? Inquietações, conflitos, 

valores... O que, de fato, tem na sua produção artística? O que vale dos nossos encontros? 

Somente o certificado na parede, as amizades, as lembranças, o que mais? 

        Necessário o entendimento acerca do educando e do educador, ou seja, sobre quem, de 

fato, aprende e quem ensina. Quando se fala em arte, remetemos à política –  como influenciar 

o percurso de vida das pessoas, nessas trocas tão importantes (apesar de temporárias), no 

contexto da cultura eurocêntrica pela qual somos determinados? Nesse conjunto de forças, 

somos e caminhamos. 

          Interessante pontuar acerca da trajetória vivenciada pelo professor José Eduardo 

Ferreira Santos, e seu envolvimento pessoal com a educação popular e a cultura existente no 

Subúrbio, desde muito antes de instituído o Acervo da Laje.  

Atuando em projetos como educador social, se comprometia com as vivências de 

adolescentes e jovens moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, de forma a mostra-lhes 

a beleza existente no entorno, nas igrejas, nos passeios pelo Parque São Bartolomeu, nas artes 

produzidas internamente, enfim, em diversos locais vinculados apenas à pobreza e 

vulnerabilidade. Desde 2010, o Acervo da Laje, mantém esse trabalho de mostrar as 
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expressões da potência existente nos moradores do Subúrbio. A experiência desenvolvida no 

Acervo da Laje, ao invés de proclamar o lado fragilizado daquele território, que, muitas vezes, 

exerce um fascínio de cunho puramente assistencialista e que não potencializa cidadãos, 

propõe-se a educar para a beleza, para a arte, para a mobilização comunitária, porque, onde 

existem iniciativas criativas, não há lugar para marginalização. Entendemos que, em 

determinados momentos, ações de cunho assistencialista são importantes e necessárias, mas 

convém ressaltar a necessidade de assegurar aos cidadãos independentes de seu território de 

origem, a possibilidade de libertação. De forma que cada um possa, de fato, exercer seu 

potencial humano enquanto cidadão, libertando-se e possibilitando a outros também, a partir 

das trocas simbólicas de educação e cultura, a saída das malhas da invisibilidade, quebrando 

estereótipos enraizados. 

          O termo “cultura” assume uma dimensão que é própria do povo. Em sua grande 

maioria, as obras de arte e atividades culturais populares não necessitam de um saber 

acadêmico, o que ocorre é que esse saber popular não é valorizado enquanto tal. As atividades 

desenvolvidas no espaço do Acervo da Laje, vão desde seminários, oficinas, até as visitas 

guiadas e exposições permanentes nas duas casas, denominadas Casa 1 e Casa 2
8
. 

Enquanto a Casa 1 permanece como espaço expositivo que provoca o 

impacto  pela noção do ornamental, do excesso, do todo, início da pesquisa, 

a Casa 2 é sua continuidade, com a particularidade de ser o espaço dos  
diálogos, encontros, de modo mais confortável e com a  beleza para que 

possibilite encontros com as pessoas e o  território, seus artistas e  obras de 

arte, gerando novas narrativas. (SANTOS, 2018, p. 10). 

             O público que frequenta e colabora com as atividades do Acervo da Laje, adquire uma 

visão ampla acerca do significado de arte, fruição de vida, beleza, compartilhamento e 

acolhimento. Numa das visitas realizadas ao Acervo da Laje – o espaço “Casa-Museu-

Escola”, como prefere denominar o seu fundador, professor José Eduardo Ferreira Santos –, 

fui surpreendida pelo acolhimento de um casal de italianos que estavam ali apenas de visita. 

Percebe-se que não há como passar despercebido ou se manter alheio à atmosfera de vida 

pulsante naquele espaço.  

                                                             
7. O Acervo da Laje dispõe de dois espaços, denominados Casas 1 e 2. A Casa 1 está localizada na Rua Nova 

Esperança, nº 34; a Casa 2 está localizada na Rua Sá de Oliveira, nº 24, em São João do Cabrito. Os espaços, que 

se caracterizam como Casa-Museu-Escola, abrigam centenas de obras de arte que constituem um acervo no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador-Ba.  
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O espaço do Acervo da Laje alcança uma dimensão de singular humanidade. Os 

variados encontros que ocorrem adquirem sempre uma significância que ultrapassa qualquer 

tipo de formalismo que habitualmente se encontra em instituições ou outros espaços 

destinados a questões de cunho educacional. Aliás, a casa-museu-escola se constitui como 

espaço único de beleza e fruição, no sentido de valorização da história de vida de cada pessoa 

que ali adentra (e se deixa tocar pela atmosfera do espaço), bem como das experiências, trocas 

e aprendizagens significativas que adquirem vida e podem ser compartilhadas a partir da 

elaboração de cada um/uma.    
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2. A EDUCAÇÃO POPULAR COMO VIA DE LIBERTAÇÃO 

    Na contemporaneidade, observamos um expressivo número de educadores, a exemplo 

de Paulo Freire (1987), Arroyo (2014), Istvan Mészaros (2008), Nascimento (1985), Edgar 

Morin (2016), Carlos Brandão (2000), entre outros, que se posicionam de modo a contribuir 

para a disseminação do saber, e a tecnologia em muito tem contribuído neste processo. 

Contudo, não se observa, na prática, a materialização dessas ações. O que seria, de fato, o 

ideal de cultura e educação popular tão propagado?  

    De acordo com Costa, Silveira e Sommer (2003), a cultura, antes vista como conceito 

atribuído apenas à elite, assume, gradativamente, novas roupagens, passando a conceituar 

também o gosto das multidões; não pode mais ser caracterizada como algo estanque, 

“intelectual”, mas sim como um processo que assume papel constitutivo em toda uma 

sociedade, o que independe de classes sociais.  Compreendemos que a partir da cultura local, 

se faz necessário uma educação que privilegie o saber e as vivências dos sujeitos em 

determinados territórios. 

A pedagogia tem de ser forjada com ele (o oprimido) e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 
humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da 

reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na 

luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 

1987, p.32).  

  

Pois, para Freire (1987, p.59), é preciso consolidar uma educação que possa “ser 

corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 

responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição”. Em “Que 

fazer: Teoria e Prática em Educação Popular” (2005), Freire propõe aclarar os meandros da 

educação popular: “Está aqui um ponto muito próprio à educação popular: o conhecimento do 

mundo é também feito através das práticas do mundo”. (FREIRE e NOGUEIRA, 2005, p.20). 

        Porque a palavra é um ato de poder, o que equivale afirmar que ela não é apenas um 

entre outros símbolos, mas o próprio exercício do poder. O direito de falar e de ser ouvido é 

privilégio do senhor. Os súditos calam ou repetem a palavra que ouvem, fazendo seu o mundo 

do outro. A diferença entre um e outros está em que o primeiro detém a posse do direito de 

pronunciar o sentido do mundo e, por isso, o direito de ditar a ordem do mundo social. Ele é 
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quem transformou um dever coletivo e anterior de dizer, no poder de ditar e ser, assim, 

obedecido. (BRANDÃO, 1984). 

 Milton Santos (2003) aborda a Educação Popular a partir da questão da 

territorialidade, considerada como lócus de emancipação política. Na medida em que sua 

produção não desaparece como modismo, ela se constitui de verdades que são a expressão da 

própria existência dos indivíduos enquanto produtores culturais em seu meio. 

Dialogando acerca da metodologia desenvolvida por Dom Milani e Freire, Mota 

(2018), traz a análise acerca dos princípios pedagógicos da educação popular, adotados pelos 

mesmos, que indicavam a não complacência com o ensino tradicional, no qual se ignora o 

saber prévio experienciado pelos educandos, apontando como caminho uma pedagogia que 

privilegiasse o indivíduo como um todo, dando conta de suas particularidades e que, de fato, 

se constituísse como contraponto ao saber aprendido de forma autoritária e centrado na 

cultura hegemônica dominante, pautada em reforço negativo às desigualdades, sobretudo 

sociais. 

 Dussel (1993) traz a compreensão do mito da modernidade, que promove a 

invisibilização dos rostos de negros, índios e mestiços, como sujeitos passíveis de dominação; 

acrescentando-se a estes, outros rostos, como os dos campesinos, dos marginais, que se 

configuram ainda na contemporaneidade, como exércitos de excluídos. Atitude de negação 

dos sujeitos populares, sob o discurso do progresso, que reafirma, por parte da elite 

civilizatória, a dizimação da cultura de um povo. 

 Laraia (2001) analisa acerca do homem como produto do meio em que vive, 

produzindo cultura juntamente com seus pares, sendo também herdeiro de um processo 

cumulativo de saberes que o antecedeu; esse movimento cotidiano permite-lhe novas e 

variadas invenções, o que o faz participante de uma ação em conjunto com toda a sociedade, 

na qual está inserido e de que se faz coprodutor.  

O que é importante é o nascimento de uma nova maneira de conceber o 

homem e o mundo, bem como o fato desta concepção não mais ser reservada 

aos grandes intelectuais, mas tender a se tornar popular, de massa, com 

caráter concretamente mundial, modificando (ainda que através de 
combinações híbridas) o pensamento popular, a mumificada cultura popular. 

(GRAMSCI, 1995, p. 127).  
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          A necessidade de reconhecimento de seu estado de oprimido pelo povo, e apropriação 

de sua cultura enquanto elemento de valorização e transformação social, perpassa a 

compreensão do contexto de opressão e desigualdade em que vive, no intuito de que a 

coletividade se una em prol do bem comum. (FREIRE, 1968). 

          O Acervo da Laje, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador-Ba, se apresenta 

como um desses espaços de luta e resistência, a partir de seu idealizador, o professor José 

Eduardo Ferreira Santos. O intuito do Acervo também é o de fazer com que a comunidade se 

identifique com outras imagens do seu lugar, diferentes das imagens de pobreza e violência 

tão divulgadas pela mídia. Trata-se de um espaço artístico e cultural no Subúrbio Ferroviário, 

onde o professor José Eduardo e sua esposa, Vilma Santos, vêm acumulando elementos 

afetivos que contam a história da área, em construção coletiva com moradores e artistas 

locais. 

O aspecto social do Acervo da Laje é uma reconstrução do mosaico 

simbólico da periferia de Salvador, ou seja, estamos restituindo aquilo que a 

própria cidade retirou dessa área e nunca lhe devolveu: a dignidade, a 
cultura, o acesso às obras de arte e a beleza, seja ela no território, nas 

pessoas e nas obras de arte. (SANTOS, 2014, p.14).  

         A identificação do Acervo da Laje como espaço de apropriação de cultura popular e que 

constitui elemento para esta mesma conscientização, ratifica o ideal da educação popular 

como elemento de transformação social, inserindo-se e dialogando com questões pertinentes 

que envolvem a produção cultural e modos de vida locais do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. 

         Santos (2013) apresenta o Subúrbio Ferroviário de Salvador, como lugar de belezas, 

riquezas e histórias, que precisa sair das garras da invisibilidade apresentada ainda na 

atualidade, como estratégia de opressão e negação das produções e das pessoas desse lugar em 

que habitam. 

            Entende-se que a proposta de Educação Popular deve ser pautada a partir de uma 

reflexão ontológica de fundo sobre a condição humana, pressupondo um aprendizado a partir 

do seu chão social, pois a partir daí transcende/aparece o seu caldo de cultura, as suas 

apropriações são ressignificadas a partir de sua própria experiência concreta assentada em seu 

lugar de ser e estar no mundo. (BONFIM, 2015). Bebendo na fonte das ideias marxianas, nas 

quais Paulo Freire buscou inspiração em diversos momentos, para desenvolvimento de sua 
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metodologia, compreende-se a importância da dimensão sócio-histórica, a partir da qual o ser 

humano é formado e diferenciado de outros animais, através das relações constituídas na 

sociabilidade com seus pares, como também no meio laboral.  

          Percebe-se a necessidade e urgência na implementação da Educação Popular, que se 

apresente de fato como libertadora, a partir dos incontáveis desafios experienciadas pelos 

indivíduos, marcados principalmente pela perversão do capital, operando através da latente 

desigualdade que segmenta, invisibiliza e exclui, de forma que estes(as) possam encontrar 

sentido e ressonância em sua realidade cotidianamente vivida, de forma a promover a 

estimulação necessária para o rompimento com a opressão hegemônica  estabelecida. 

           Arroyo (2007) argumenta, nesse sentido, acerca do direito que os indivíduos têm de 

conhecer o estado em que foram historicamente “colocados”, como meros “pacientes”, no 

sentido de estarem passivos diante de uma situação de negação de direitos humanos 

essenciais, e a necessidade do rompimento com esse status quo, através de um 

posicionamento crítico como agentes, que podem e devem unir-se a outros também excluídos, 

no sentido de coletivizar a luta em prol da defesa intransigente de direitos historicamente 

negados. 

Chego a desconfiar que a invisibilidade seja uma forma de opressão e ao 
mesmo tempo uma negação da existência do lugar e das pessoas que nele 

habitam [...] Criou-se em torno da periferia um cinturão que a separa da 

“cidade” dita formal. (SANTOS, 2014, p.170). 

Santos (2013) entende que a arte empodera a pessoa. A partir desse viés, traz à luz a 

realidade complexa e estigmatizada do Subúrbio Ferroviário de Salvador, marcado por 

vulnerabilidades sociais diversas e cercado por invisibilidades articuladas propositadamente, 

compreendendo ser a arte, produzida também por moradores da periferia, o ponto de partida 

para estimular e trazer nova ressignificação para a vida destas pessoas que devido ao imenso 

fosso de desigualdades, não participam da arte enquanto mecanismo de fruição de vida e 

proteção, capaz de restaurar aspectos da vida que lhe foram negados. 

Salvador-Bahia se apresenta como uma cidade de contrastes, reconhecida 

mundialmente por sua beleza, ao mesmo tempo em que oculta partes históricas e 

significativas continuamente excluídas da história do Brasil, a exemplo do Subúrbio 

Ferroviário. Este, inclusive, foi um lugar de destaque e viveu seu apogeu em períodos 

passados, tendo sido importante área ambiental e pólo da economia baiana. Este mesmo 
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Subúrbio que, atualmente, é tido como um “não lugar”
9
. A periferia e o subúrbio carregam 

estigmas pautados pela exclusão, pela invisibilidade ou simplesmente como reduto produtor e 

disseminador de pobreza e violências. Nas próprias palavras de Santos: 

É como se na periferia e nas favelas o belo não pudesse existir. Diante dessa 
constatação fomos em busca dessa beleza que permanece invisível aos 

nossos olhos e que assim se encontra por que está disseminada e ao mesmo 

tempo escondida; não está na mídia nem nas galerias de arte, nas rádios ou 

nos teatros de Salvador. (SANTOS, 2013, p. 71). 

       Importante verificar a cultura popular como forma de expressão de cidadania, como 

memória de experiências educativas na e da comunidade, e refletir sobre essas experiências 

que valorizam um saber sonegado pela educação tradicional, que esconde a realidade da 

cultura nascida a partir do contexto popular. A cultura popular libertadora exige uma postura 

crítica, sistemática. Não pode haver “ganho”, a não ser colocando-a em prática no dia a dia da 

população. De tudo isso, percebemos que ensinar não é meramente transmitir conhecimentos, 

mas contar com uma diversidade de experiências e alternativas que transformem ambientes de 

circularidade cultural em lugares de variadas e significativas descobertas.   

            De Certeau (1994), considera que toda atividade humana pode ser considerada cultura, 

mas ela não é, necessária ou forçosamente, reconhecida como tal, pois, para que determinada 

ação ou construção objetiva seja de fato considerada cultura, não basta ao sujeito o papel de 

autoria, se faz necessário que estas mesmas práticas possuam significado para seus autores 

e/ou idealizadores. Isto se traduz pela capacidade de se maravilhar e confiar na inteligência e 

na inventividade do mais fraco, em face de uma convicção ética “[...] O cotidiano é aquilo que 

nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a caminho de nós mesmos, quase 

em retirada, às vezes velada [...]” De Certeau (1994, p 31). 

         Dussel (1973) analisa a cultura e modo de vida dos povos periféricos, argumentando que 

não se trata em hipótese alguma de um lugar menor, muito pelo contrário, este constitui um 

lócus menos contaminado de resistência e de potência, habitado por remanescentes de uma 

                                                             
9.  Não-lugar é um conceito apresentado pelo antropólogo francês Marc Augé. Em 1994, Augé apresenta, no seu 

livro “Não-lugares”, os conceitos de lugar e não-lugar. A estes conceitos associa-se não só um espaço físico 

como também uma forma de as pessoas aí se relacionarem. Para o autor, importa não tanto a dicotomia dessas 

definições, mas antes a existência de uma relação “entre a materialização do próprio espaço (o espaço 

construído) e as práticas sociais que aí se estabelecem (o espaço vivido).” (AUGÉ, 1994, p.186). E: “O não-lugar 

é o espaço dos outros sem a presença dos outros, o espaço constituído em espetáculo, o próprio espetáculo 

tomado nas palavras e nos estereótipos que o comentam em avanço na linguagem própria do folclore, do 

pitoresco ou da erudição. ” (AUGÉ, 1994, p.186). 
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comunidade fortalecida pela adversidade e cheia de vontade política por parte de um povo 

oprimido; e é justamente esse distanciamento dos pólos corrompidos do poder, que inaugura, 

a partir deste povo, o fortalecimento e a novidade. 

             Este é o cenário deste estudo sobre o Acervo da Laje, localizado no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador. Local de regiões antes habitadas por índios tupinambás, 

antropofágicos, nômades, nus, local de abundância de víveres e de natureza profusa. O 

contexto do subúrbio, antigamente tido como local afastado da cidade, lugar de descanso, era 

destinado à classe abastada da sociedade; linhas de trem cortavam o subúrbio até a região do 

Recôncavo, local que possibilitou riqueza e economia fluente. Essa mesma história local bela 

e escondida, é possível ser compartilhada com seus moradores contemporâneos, de modo que 

possam aprender sobre sua história e orgulhar-se de suas raízes. 

         Necessário entender e vislumbrar a tradição não como algo antigo, ultrapassado e de 

menor valor; e sim como uma dimensão do ensino, apresentando-se nessa dinâmica de algo 

novo, consolidando e formando contornos culturais que não são cristalizados. A tentativa de 

diminuição da cultura produzida pelos de baixo, pelos periféricos, faz parte desse campo de 

luta, assim como questões ligadas à apropriação de culturas produzidas popularmente, como 

se à elite pertencessem. 

          Nesta vertente, faz-se necessário a abordagem acerca da modernidade, pensada por 

Berman (1986), como um conjunto de experiências da vida compartilhadas por homens e 

mulheres em todo o mundo na contemporaneidade. Essa aclamada modernidade apresenta-se 

como ambígua e encontra-se em um ambiente que promete alegria, aventura, poder, 

crescimento, transformação das coisas ao redor – ao mesmo tempo em que ameaça destruir 

tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos.  

Modernidade, também, capaz de anular fronteiras geográficas e raciais, de classe e 

nacionalidade, de religião e ideologia, e promover a desunião, separando e despejando todos 

em um turbilhão permanente de desintegração e mudança, luta e contradição, de ambiguidade 

e angústia. Ao longo de cinco séculos, a modernidade desenvolveu uma rica história e uma 

variedade de tradições próprias, que Berman (1986) pretende explorar e mapear a partir das 

contradições. Contradições estas, que estão continuamente sendo resignificadas no contexto 

experiencial desenvolvido no Acervo da Laje. 
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        Santos (2013) pontua ainda a importância da arte como fator de proteção e 

ressignificação da vida e do cotidiano das pessoas, no contexto em que, desvinculando-se de 

questões obrigatórias como a manutenção da vida diária, a arte proporciona, para além disso, 

libertação e fruição da vida, através da experiência da beleza e da criação. 

        Dessa maneira, a Educação Popular funde-se com a ideia de arte e libertação. Ela, a cada 

dia, se torna mais necessária, pela sua inserção em um pensamento que postula-se crítico, que 

oportuniza reflexões, pondo-se, da mesma forma, como herdeira de uma tradição e 

promovendo transformação através da prática emancipadora.  

A exemplo disto, as ações desenvolvidas no Acervo da Laje se constituem como 

elementos capazes de promover o fortalecimento de sujeitos que convivem diuturnamente 

com a segregação cultural imposta. Arroyo (2017) informa que o padrão construído 

historicamente de segregação e inferiorização, tem como objetivo principal o estabelecimento 

da subalternização e da desumanização, pretendendo a destruição dos saberes, valores, 

memórias, culturas e identidades coletivas dos grupos subalternizados. 

          Dessa maneira, fazemos a analogia com o lugar ocupado pelo também idealizador do 

Acervo da Laje, o professor José Eduardo Ferreira Santos. Como ele, enquanto sujeito 

constantemente posto em situação de subalternização, conseguiu superar essa memória de 

violências ao ponto de ser capaz de sair desse lugar imposto hegemonicamente? Como não se 

deixou representar como inferior, e ir além, criando oportunidades para que também outros 

sujeitos, se apoderem de seu lugar no mundo e se percebam autores (as) de suas próprias 

histórias? 

[...] toda experiência social, até as mais brutais, de sofrimentos, de 

vitimização, de opressão produz conhecimentos, indagações radicais, leituras 

lúcidas de sí e do mundo, leituras das relações de poder, de expropriação de 
suas terras, leituras dos extermínios de que foram e são vítimas. Experiências 

tão radicais que produzem saberes radicais. Produzem, como nos lembra 

Eric Hobsbawm, a tomada de consciência política, dessas populações 
submetidas, vivenciando essas experiências tão radicais (ARROYO, 2017, 

p.14). 

         A vida pautada por experiências tão profundas e radicais, fez do criador do Acervo da 

Laje, um resistente, lutador, sonhador, tomado por uma consciência política que o incita a 

guardar memórias de quem são e de quem foram, tanto a região do Subúrbio Ferroviário, 

quanto seus ilustres, muitas vezes invisíveis moradores. A materialização dessas memórias faz 
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parte de um projeto ousado, revolucionário – quiçá, até o presente, único no mundo –, com a 

configuração que apresenta: casa-escola-museu.  

Como nos informa ainda Arroyo (2017), se as práticas utilizadas pelos detentores do 

poder hegemônico, no intuito de subalternizar, foram tão cruéis e sofisticadas, para a 

desconstrução desse violento intento, faz-se necessário uma resposta de desconstrução à 

altura, de maneira que possibilite a desestruturação desse pensamento inferiorizante e 

preconceituoso acerca das populações de origem periférica. A prática pedagógica 

desenvolvida no Acervo da Laje envolve atores de vários pontos da cidade, mais 

especificamente a comunidade do entorno, nas figuras principalmente de grupos escolares e 

da vizinhança que participam ativamente das oficinas e exposições promovidas.  

Neste sentido, é possível identificar práticas de cunho criativo de uma pluralidade de 

agentes, que compreendem o gestar de saberes compartilhados a partir das experiências de 

vida de cada sujeito, abrindo-se um leque de temáticas e vivências que reverberam na 

educação, de fato, popular. Desse modo, pensar educação popular na atual conjuntura da 

sociedade brasileira, pressupõe juntar ideias que se situam como elemento de luta e 

transformação social. 

        Paulo Freire (1987), em Pedagogia do Oprimido, assim como em Educação como Prática 

da Liberdade, não cria um sistema de métodos para “ensinar” trabalhadores ou oprimidos, 

mas, a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, contribui 

para que se reconheçam como agentes de suas histórias de vida e, portanto, detentores de um 

saber, cultura e conhecimentos que os possibilitem exercer a dialogicidade.  

“Não propõe como educá-los, mas como se educam, nem como ensinar-lhes, mas 

como aprendem, nem como socializa-los, mas como se socializam, como se afirmam e se 

formam como sujeitos sociais, culturais, cognitivos, étnicos, políticos que são”[...] “estando 

atentos, a suas práticas de liberdade e recuperação da humanidade roubada. ” (ARROYO, 

2017, p.27). Essa prática de libertação se dá através de suas presenças em movimentos sociais 

e culturais. Não ocorre de forma passiva, portanto, mas sob o viés da luta. 

        Importante destacar o sentido da palavra luta, abordando a atividade social desenvolvida 

por Danilo Dolci, cuja militância se inicia no contexto do governo nazifacista, e que, com 

uma alma de artista, se propõe, veementemente, distanciar-se do referido regime. Por volta 
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dos anos cinquenta, abandona os estudos e aproxima-se de um trabalho cristão voltado para os 

órfãos de guerra. (SHACHTER, 2013). 

O horror imposto pelo regime ditatorial e perverso o aproxima cada vez mais de 

pessoas com vulnerabilidades extremas, e isto o conduzirá a um verdadeiro laboratório 

comunitário que possibilitará o crescimento mais humanizado dessas pessoas. Dialogando 

com Shachter (2013), este nos põe a par do segredo das lutas nas quais Dolci e Millani 
10

se 

envolvia. Eram sim lutas, porém, não violentas, afligindo muitas vezes seu próprio corpo com 

sucessivas greves de fome, no intuito de posicionar-se a favor dos oprimidos, principalmente 

contra as máfias, e nas lutas enfrentadas por ele em manifestações e greves por direitos 

trabalhistas. 

         A partir dessas intervenções que, de forma direta, impulsionam e moldam cidadãos, que 

percebem e se situam, de fato, na luta política contra desmandos de setores hegemônicos da 

sociedade, nas décadas de 1970 e 1980, Danillo Dolci materializa uma das maiores 

contribuições no campo educativo, com a abertura de um local destinado ao acolhimento e 

orientações educacionais denominado Centro Educativo de Mirto. (SHACHTER, 2013). 

       Este “Centro Educativo de Mirto” possui características transformadoras, por se tratar de 

um espaço construído à medida de uma criança, com o ideal libertador de uma didática ao ar 

livre, que propiciasse ao educando a oportunidade de vivência e aprendizagens com a 

natureza e a cultura material do lugar: “[...] Também se torna lugar de uma discussão 

dialética, e de crescimento pessoal, no qual ele dirige toda sua atividade e experiência 

comunitária fundamentada na estrutura da maiêutica, na comunicação recíproca e na 

participação ativa nas mudanças da sociedade”. (SHACHTER, 2013, p. 72). 

        É inegável a contribuição da educação popular, que se apresente, de fato, em uma 

perspectiva transformadora, e que se constitua como fator indissociável dos moldes de 

libertação necessários em diversos territórios e culturas existentes na sociedade 

contemporânea. “[...] A educação tem o potencial de mudar o mundo da vida, num sentido 

                                                             
10 Danilo Dolci foi um  multifacetado educador-comunicador que contribuiu para o desenvolvimento social das 

classes menos favorecidas por meio de uma metodologia de educação para a paz,  para o diálogo e de luta (não-

violenta) pelos Direitos Humanos em época e lugares difíceis. Dom Lorenzo Milani, sacerdote católico,  dedicou 

sua vida em defesa dos pobres e oprimidos. Em meio às montanhas da Toscana, deparou-se com baixos níveis de 

educação e dedicou-se à Escola Popular. Mais tarde, quando fora transferido novamente, criou a Escola 

Barbiana, uma escola-modelo de educação humanista, em que cada estudante era responsável pelo próprio 

aprendizado, sem ser inibido por questões como a avaliação do conhecimento. Para Milani a pedagogia 

significava o desenvolvimento do pessoal, fazendo crescer a determinação, independência e força de vontade. 
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mais democrático e cidadão, porque pode promover um desenvolvimento de cultura 

compartilhada, enriquecida pelo amor e respeito aos outros. (MOTA, 2018, p.28). 

        Neste sentido, Carlos Brandão (2006) expõe, de forma magistral, os três sentidos 

existentes no termo educação popular: 1) como via de reprodução e valorização do saber dito 

popular; 2) O saber formal escolar compartilhado, (na medida em que a partir das vivências 

cotidianas oportuniza a alfabetização); 3) Como trabalho libertador através de práticas 

educativas: “A educação popular emerge como um movimento de trabalho político com as 

classes populares através da educação”. (BRANDÃO, 2006, p. 75). 

       Dessa maneira, percebe-se a grandiosidade de tão rica proposta, não se tratando jamais de 

aniquilação de um saber, em substituição a outro formal e curricular, mas de uma metodologia 

que dialogue com a diversidade de saberes existentes, de forma a despertar para a beleza 

existente no mundo da vida, e viabilizar a promoção da emancipação política. Importante 

salientar que a educação popular não se apresenta como uma variante da escolarização formal, 

mas sim como uma concepção que oportunize emancipação política, transformação, em suma, 

libertação.  

         Existem diversas maneiras e sentidos de se entender a natureza da educação popular; a 

especificidade consiste em seu carácter social e pedagógico. Essas características são 

passíveis de serem identificadas nas ações desenvolvidas no Acervo da Laje, através 

principalmente da tentativa de superar as barreiras impostas hegemonicamente, que cerceiam 

os processos de produção e fruição da vida e beleza no Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

Spivak (2010) contribui em sua explanação acerca do subalterno e seu lugar de fala, 

advertindo quanto às artimanhas utilizadas pelos europeus sobre determinadas culturas 

orientais. Esclarece que a colonização e o silenciamento, que muitas vezes se abatem sobre 

determinados grupos, estão, na maioria das vezes, enrustidos em forma de boas práticas, mas 

constituem unicamente manobras com finalidade de expropriação de determinada cultura ou 

lugar. 

Nesse sentido, convém verificar que, à medida que o lugar de intenso convívio do 

sujeito, a exemplo dos bairros de São João do Cabrito e Plataforma, se afasta do centro 

econômico da cidade, tende-se a criar um campo de significados menos “amarrados” ao 

restante das cidades.  Isso não quer dizer que, de algum modo, a periferia deixa de estar 
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subordinada ao centro econômico. Porém, o que se percebe é a inserção de novos valores 

construídos pelos próprios sujeitos na localidade, os quais criam signos e ressignificam 

sentidos negativos que compõem o status de periférico. (LIMA, 2016). 

          A segregação socioespacial contribui para que os moradores da periferia tenham uma 

imagem negativa a seu respeito. Segundo Nascimento (2005, p. 94), “pessoas e locais passam 

a ser estigmatizados, pois morar na periferia significa estar fora do centro, adquirir o status da 

pobreza, da inacessibilidade, da precariedade”. Isso implica nas relações cotidianas e na 

reprodução de imaginários carregados de estereótipos que dificultam o desenvolvimento 

individual e local.  Milton Santos (1997) compreende que o carácter de ser cidadão envolve 

um indivíduo completo, consciente de seus direitos e de sua potencialidade, a ponto de 

compreender sua situação no mundo e sentir-se impelido e capaz de afrontar o Estado quando 

este estiver falhando em cumprir com suas atribuições.  

O Acervo da Laje está enraizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador como 

materialidade de um povo e de uma história que, com o passar do tempo, tem estado sujeita a 

variadas formas de apagamentos. Essa narrativa, que perpassa histórias de vidas e de um lugar 

não pode mais ser dissociada da história do Subúrbio; por outro lado, também é algo que 

alcança uma dimensão cultural e estética para além do território, e esta é a forma desse povo 

estar assim representado.  O aspecto politizado deste povo, que aparece como potência 

insurgente na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, é anterior à experiência do Acervo. 

Dussel (2010) informa que a negatividade de necessidades, ou seja, a não satisfação de 

demandas que são coletivas, tenciona a formação de movimentos populares em prol do 

cumprimento de suas reivindicações. 

           O professor José Eduardo dispõe acerca dessa força de mobilização desde muito tempo 

atrás, embora, depois de certo tempo, tenha havido alguns retrocessos, devido a instituições 

envolvidas que não tinham por objetivo, de fato, a transformação da vida das pessoas que 

habitam ou habitavam aquele entorno. 

          Um dos sistemas que vigoram na região, se refere à assistência de determinadas ONG’s 

localizadas em outros países, que investem dinheiro nas instituições para que seja propiciada 

qualidade de vida a jovens moradores, por exemplo. Mas, na maioria das vezes, o resultado 

não aparece, porque o puro assistencialismo cerceia, não empodera, não emancipa, não 
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promove libertação, criando cordeiros dependentes, subjugados, e não se observa na prática a 

transformação em suas vidas.   

Ocorre o que Dussel (2000) conceitua como fetichização do poder, que consiste na 

absolutização da “Vontade-de-Poder” daqueles que desempenham cargos públicos, 

exercendo-os em benefício próprio e como dominação sobre a população representada, 

especialmente os mais vulneráveis: “A política é, neste caso, a arte do exercício do poder 

sobre antagonistas, aos quais, no melhor dos casos, hegemonicamente se submete à vontade 

das instituições fetichizadas, em favor de alguns membros particulares da comunidade [...]”. 

(DUSSEL, 2000, p.47).  

           Este é o problema do assistencialismo: não se opera a libertação das pessoas. Nos 

trabalhos desenvolvidos incialmente pelo professor José Eduardo, havia a questão da 

educação formal, mas também a valorização da cultura do lugar, como passeios pelo Parque 

São Bartolomeu, bandas, Folia de Reis, passeios para conhecerem as histórias das igrejas, ou 

seja, a história do Subúrbio, sempre trabalhando com cultura, para se dá a perceber que existe 

mesmo em meio às dificuldades, a beleza e, portanto, alternativas ao problema da violência, 

por exemplo. O contrário também se percebe na região, ou seja, existem jovens artistas, 

cineastas, que ganharam o mundo, saindo do Subúrbio Ferroviário de Salvador, 

diferentemente das notícias veiculadas, nas quais a região é reduzida a um não lugar, ou 

referencial apenas de violências e vulnerabilidades.  

        Por esta razão acontece o nascimento do trabalho do Acervo da Laje, na contramão do 

assistencialismo, como possibilidade de libertação. É um espaço de materialidade que traduz 

de maneira profícua aquilo de melhor que existe na região. Pois, falar da beleza do subúrbio, 

muitos o podem fazer; mas, ao se mostrar essa materialidade que provoca mudanças, 

principalmente para quem imaginava que a arte só existe no centro da cidade, quando o 

encontro acontece, abrem-se horizontes, leques de possibilidades, entendendo-se que os 

suburbanos são produtores de beleza. Quando acontece esse encontro, a criança, o jovem, a 

jovem, a mulher, o homem, não vão olhar o Subúrbio e sentir vergonha; vão entender e 

passarão adiante essa compreensão, de que não são os “coitadinhos”, os “pobres”, mas estão 

de fato, envolvidos no processo do libertar-se. E isso, de alguma forma, inviabiliza os 

interesses daqueles que vivem do assistencialismo, do “coitadismo”. 
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            A construção da Casa 2, no ano de 2015, teve como propósito justamente a 

materialização de um espaço projetado para a vivência e a documentação, favorecendo uma 

imersão constante e reflexiva que não se esvai com meras atividades pontuais. Santos (2018) 

contribui: 

“[...] de como a potência dos encontros faz acontecer as coisas, revirar 

épocas, trazer à tona histórias, riquezas, belezas e tudo isso em uma cidade 
em permanente estado de mutação, como é Salvador, onde a sanha da 

mudança faz o antigo e o novo estarem sempre em constante tensão. Essa 

arqueologia é também a nossa memória afetiva de como a arquitetura pode 

ser viva, e pode integrar à sua existência a vida da cidade a partir da vivência 
dos seus moradores. Essa arqueologia é uma dimensão da novidade do olhar 

para a cidade; olhar com surpresa e novidade o antes visto como corriqueiro.  

É olhar para o chão com o sentimento de surpresa e ver que para além da 
pobreza há muita história para ser contada, pois estamos falando do chão que 

fundou o Brasil e isso não pode ser invisibilizado por conta de fatores como 

a distância entre centro e periferia ou cidade e subúrbio, pois o Subúrbio 
Ferroviário de Salvador pertence à cidade, à História humana e isso precisa 

ser contado, pois se não contarmos a nossa história sempre terá alguém que o 

fará com as devidas omissões. (SANTOS, 2018, p. 5). 

        Esse ponto crucial de libertação através da experiência obtida a partir do Acervo da Laje 

se relaciona a valores que incluem a materialidade da memória, na qual se guardam e se 

atualizam continuamente com as vivências que são elaboradas naquele espaço. 

       Espinheira (1998), em “História, Natureza e Cultura do Parque Metropolitano de Pirajá”, 

descreve potencialidades da região hoje rotulada como espaço não cultural. Detalha ainda que 

o Subúrbio Ferroviário era considerado, na década de 1970, como espaço nobre da cidade de 

Salvador, a qual possuía características de província, mas também de metrópole. O fato de ser 

uma localidade afastada e acessível apenas aos que detinham poder aquisitivo, e não acessível 

às categorias de classes economicamente menos favorecidas, conferia atmosfera bucólica à 

região e propiciava a restrição de seu acesso aos cidadãos da elite, que gozavam do sossego da 

Bahia de Todos os Santos e da natureza farta e exuberante, quase sem intervenções humanas. 

          Com o crescimento acelerado da cidade de Salvador e da região metropolitana, esse 

cenário se modifica. O Centro Industrial de Aratu e o Pólo Petroquímico de Camaçari fundam 

uma era de intensa industrialização, e favorecem a urbanização da pobreza. Dá-se, então, a 

estratégia de higienização das paisagens urbanas, ocorrendo a expulsão da pobreza das áreas 

do sul/norte da cidade para o interior geográfico, separando como um cinturão a região do 

Subúrbio Ferroviário das demais áreas da cidade. 
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          Mesmo com todos os impasses historicamente criados pelo poder hegemônico, que 

visam o apagamento dessa história construída a partir do Subúrbio Ferroviário de Salvador, o 

Acervo da Laje segue incólume e destemido, com foco na utilização da educação popular, 

como quem anseia pela mudança a partir de ações desenvolvidas conjuntamente, em um 

esforço que é coletivo e com finalidade no bem comum.  

         A principal característica das atividades que se propõem a partir dos sujeitos que fazem 

acontecer esse fervilhar de vida e cultura, é a valorização e o protagonismo de um povo. Povo 

suburbano, vilipendiado historicamente, mas que conserva em seu ser a latência da força 

traduzida pela resistência que aflora nas manifestações, as quais se fazem presentes, seja 

organizando, participando ou simplesmente desfrutando do acolhimento recebido no Acervo 

da Laje. A história de opressão a que foram submetidos, fez nascer uma potência insurgente, 

povo que aparece como guardiões da beleza e que visualizam um horizonte utópico 

transformador. Neste sentido, faz-se oportuna a conceituação da categoria “Povo” no sentido 

utilizado nesta dissertação: 

         Povo em sentido lato: povo-nação – comunidade que partilha tradições, língua, modos 

de ser e projetos em comum. Mas, sobretudo, povo em sentido estrito, como bloco social dos 

oprimidos/excluídos (GRAMSCI, 1995); comunidades que se constituem na luta por 

igualdade e justiça, como articulação dialógica dos coletivos insurgentes a partir da tradução 

recíproca de suas exigências e da “fusão” de seus horizontes utópicos (DUSSEL, 1993). Esse 

mesmo povo – uno no horizonte ético-utópico compartilhado –, que se manifesta em 

múltiplas faces – indígenas, negras, camponesas, operárias, de sem-teto, mulheres, população 

LGBT+ etc. –, com suas respectivas lutas, agruras e dificuldades. Esse povo múltiplo e uno 

ressurge com ainda maior potência quando, apesar de sua condição marginal ou subalterna, se 

descobre voltado a um horizonte civilizatório utópico possível, a partir de uma educação de 

perspectiva libertadora. 

           Dessa forma, a Educação Popular “emerge como um movimento de trabalho político  

com  as classes  populares  através  da  educação.” Constitui-se como um “trabalho simbólico 

e político de transformação da ordem social dominante” (BRANDÃO, 2006, p.42, 44). 

Acrescente-se ainda que os centros de cultura popular se apresentam na atualidade, como os 

lugares mais importantes para disseminação desses movimentos que reverberam em mudança 

e novidade de vida, movimentos de educação de base ou de ação popular. (BRANDÃO, 

2006). 
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3. ACERVO DA LAJE: UM CASO DE EDUCAÇÃO LIBERTADORA DO 

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR-BA 

 O Acervo da Laje se apresenta como um espaço onde se vive de maneira plena e 

sistemática a educação a partir das próprias experiências de vida de cada sujeito que circula 

por seus espaços e atividades. O Acervo da Laje foi desenvolvido como fruto de uma pesquisa 

etnográfica sobre a arte e seus produtores não reconhecidos e, portanto, invisibilizados do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador. Surge então, essa descoberta do professor José Eduardo 

Ferreira Santos, em parceria com o fotógrafo Marco Iluminati, quando, durante o 

desenvolvimento da pesquisa e como seu resultado, eles descobrem a beleza e criação 

manifestas nas variadas obras de arte, escondidas e invisíveis aos olhos, inclusive, da 

população do entorno. 

 O Subúrbio Ferroviário de Salvador, região comumente identificada, na grande mídia, 

como lócus de pobreza, violência e ausências de significados sócio-político e culturais, 

mostram-se como território com um carácter imensurável de pujante beleza e criação. A 

experiência do professor José Eduardo Ferreira Santos, como morador e intelectual oriundo 

deste local, em muito tem contribuído para demostrar que a mudança de realidades é possível, 

bastando para isso investimentos em educação que, de fato, dialogue com as experiências de 

um povo e de um lugar. 

 A proposta que mantém a partir das atividades desenvolvidas na casa-escola-museu, 

tem contribuído no sentido de mostrar que o diálogo necessário entre cultura, arte e educação, 

não possui como detentor apenas a classe mais abastada da sociedade, e que este pode, sim, 

favorecer o aprofundamento da nossa humanidade. Nas palavras de Santos (2014, p. 14): 

[...] Nossa proposta tem a função de mostrar o refinamento cultural e a arte 

dos moradores das periferias de Salvador, que produzem e dialogam com o 

que de melhor foi feito no mundo, em relação às artes, no entanto sem a 

devida valorização e exposição, o que pode ser uma novidade pelo fato de no 
espaço fixo de uma laje as pessoas puderem ver e contemplar essa síntese a 

partir e através das centenas de obras  expostas e que estão abertas à 

visitação pública, querendo comunicar, fazer o encontro acontecer entre os 
moradores das comunidades e os visitantes, provocando as mais diversas 

reações e quebrando os paradigmas de que a pobreza não pode dialogar com 

todos os âmbitos da sociedade. 

Dessa forma, além do caráter formativo e artístico exposto do Acervo da Laje, 

aparecem outras nuances que revelam a profundidade de um espaço que possui uma face 
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comunitária, público, ao mesmo tempo em que se caracteriza como lugar de acolhimento, 

aconchego e afirmação de vida. O Acervo da Laje se mostra, também, como lugar de 

memória, de forma a recuperar a herança ancestral do subúrbio, dando assim visibilidade ao 

local que fez parte do processo “civilizatório brasileiro”, e a cujo extraordinário significado 

não há, na grande maioria das vezes, sequer menção nos livros didáticos de história, o que 

possibilita a sua negação até por parte dos próprios habitantes. Entretanto, essa tentativa de 

apagamento não constitui um acontecimento isolado e sem pretensões. Há uma história de 

resistências que foram travadas neste território, e ao poder hegemônico interessa apenas seu 

esquecimento. 

 Outra característica essencial reside no fato do Acervo da Laje propiciar o encontro 

das pessoas com a arte produzida no Subúrbio Ferroviário de Salvador, de maneira a desfazer 

os estereótipos impostos hegemonicamente. Esse encontro com a arte é estimulado, na medida 

em que os visitantes têm acesso às obras de arte e delas podem fruir, além de reconhecer-se 

nas tantas intervenções realizadas a partir das atividades que ali são desenvolvidas.  

A arte tem uma função semiótica importante na vida dos seres humanos. Ela 
se constitui como um patrimônio construído pela humanidade e que pode 

continuamente se comunicar independente do tempo e espaço. Ela muitas 

vezes pode ser percebida como algo dispensável, principalmente quando os 

humanos têm a sua humanidade diminuída ou mesmo colocada em situação 
de vulnerabilidade, mas mesmo assim a arte surge como uma necessidade 

humana tanto de criação quanto de fruição. (SANTOS, 2014, p. 22). 

 Quando se realizam atividades de coleta e garimpagem de artefatos, que contam a 

história do território suburbano, a mensagem implícita é que, onde seja possível a realização 

de aprendizagens, esse é lugar de beleza e humanidades. 

 As aquisições das obras produzidas pelos artistas locais, que emolduram o Acervo da 

Laje e se encontram alocadas nas Casas 1 e 2, oportunizam a ressignificação da história do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador, quebrando o paradigma de local de pessoas não capazes de 

elaboração estética, ao mesmo tempo em que viabilizam a abertura e divulgação de obras 

importantes produzidas internamente e que, por questões de ordem mercadológica, social e 

cultural, não encontram respaldo para a comercialização e divulgação. 

A memória seletiva em artes visuais que, de alguma forma, tem a ver com circuitos 

hegemônicos, é o que na atual conjuntura vai determinar quem sobrevive ao mundo das artes. 

O periférico, naturalmente, não teria a priori referenciais em obras de artes, mas os 
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idealizadores do Acervo da Laje conseguiram encontrar referências de arte no subúrbio. Não 

sem razão, hoje, no Acervo, se encontram obras originais de artistas, por exemplo, da região 

do recôncavo. O campo hegemônico opera em prol da invisibilidade da arte periférica, 

praticando corriqueiramente a injustiça social de não permitir que segmentos excluídos da 

sociedade, possam se tornar capazes de conhecer o mundo e contribuir para sua 

transformação. No entanto, as variadas formas de expressão através da arte se fazem 

necessário e contribui sobremaneira para o desenvolvimento do humano. 

A arte limitada a redutos seletos da classe mais abastada e com endereços restritos ao 

centro da cidade estabelece de maneira expressiva a não apropriação dos artistas periféricos 

em locais por onde circula arte, como também impossibilita a exposição de suas obras. A 

contradição existente se expressa pela tentativa de invisibilização imposta e praticada 

hegemonicamente, a qual se manifesta impetrada contra um espaço como o Acervo da Laje. 

Reconhecido tanto no entorno do Subúrbio, como no centro da cidade, como fora do país, (na 

medida em que reúne estudantes de vários países que aportam periodicamente, para o 

estabelecimento de pesquisas e visitas guiadas a partir de instituições como o Goethe Institut), 

constituído e visto como um Museu, inclusive tendo esse reconhecimento pelo próprio 

veículo de comunicação denominado G1
11

 o qual já realizou matérias, atestando a idoneidade 

e existência pujante daquele espaço. 

Destarte, foi realizada em Salvador-Ba, com ampla cobertura midiática, a 17ª Semana 

Nacional de Museus, o qual foi comemorado em todo o Brasil, de 13 a 19 de maio de 2019, 

contando inclusive com uma ampla programação especial nos museus e casas de cultura de 

toda a Bahia. Esse detalhe de toda a Bahia, se refere aos espaços localizados em áreas nobres 

da cidade, pois mesmo com a divulgação de matérias sobre a existência e importância do 

Acervo da Laje, o espaço foi mais uma vez recolhido, invisibilizado, não houve o ingresso ou 

mesmo o reconhecimento por parte dos organizadores da Semana Nacional dos Museus. Esse 

fator se caracteriza de forma contundente explicitando a veracidade da rejeição delegada aos 

equipamentos e cultura produzida nos arredores da cidade, em especial no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador. 

                                                             
11. Matéria publicada por este veículo de comunicação no dia 11 de maio de 2019: 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/11/criado-por-casal-unico-museu-do-suburbio-de-salvador-reune-

pecas-da-capital-e-de-outras-cidades-do-pais-aprender-novas-narrativas.ghtml. 
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Além dessas conquistas que levam o nome e a exuberância do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador e do Acervo da Laje a pontos inimagináveis, foi publicado, em 2019, um artigo do 

professor José Eduardo intitulado: Education for Beauty in Acervo da Laje (The Laje 

Collection) and the Emergence of Creative Work at the Outskirts of Salvador, Brazil, 

abordando acerca das peculiaridades que cercam o SFS e o Acervo. O livro
12

 em questão, 

editoriado e organizado pelas escritoras Pernille Hviid e Mariann Märtsin, tratando acerca da 

Psicologia Cultural da Educação numa série de artigos, relata experiências educacionais 

transformadoras e exitosas, provenientes de várias partes do globo. Além disso, mostra a 

importância da educação aliada à experiência cultural, através da mediação simbólica da ação, 

da acumulação e compartilhamento de representações no espaço da vida. Essa produção está 

localizada na parte 2 do livro, intitulada: “Construindo uma Educação Culturalmente 

Responsiva”. 

Outra produção que também apresenta o SFS e o Acervo da Laje fora do país, é o 

artigo “Boundaries Between Art and Education: The Case of The Laje Collection”, produzido 

pelo professor José Eduardo Ferreira Santos, no qual apresenta o SFS e o Acervo da Laje 

como lugar de educação e cultura. O artigo encontra-se no livro
13

intitulado: “Contextos e 

Fronteiras Educacionais através de uma Lente Cultural”. Este livro também faz parte da série 

de livros de Psicologia Cultural da Educação, onde as editoras/organizadoras: Giuseppina 

Marsico, Virgínia Dazzani, Marilena Ristum e Ana Cecília de Souza Bastos, na qual, 

apresentam perspectivas acadêmicas de diversas partes do mundo. As autoras concebem a 

“fronteira” como um tipo de membrana que delimita um “dentro” e um “fora” no ambiente 

educacional, reunindo diferentes atores, grupos e culturas. O livro apresenta as perspectivas 

de acadêmicos e especialistas em educação de várias partes do mundo, incluindo Brasil, 

Argentina, Itália, Japão e Reino Unido. Elas esclarecem o que acontece na fronteira em 

diferentes contextos culturais, e qual a relação entre o cenário educacional e os outros 

contextos ou microculturas da vida. 

                                                             
12

 . Pernille Hviid e Mariann Märtsin, University of Salerno, Salerno, Italy. Cultural Psychology of 

Education.Vol.1. Culture in Education and Education in Culture: Tensioned Dialogues and Creative 

Constructions. (Cultura em Educação e Educação em Cultura: Diálogos Tensionados e Construções Criativas). 
13 .  Giuseppina Marsico, University of Salerno, Italy Educational Contexts and Borders through a Cultural Lens 

Looking Inside, Viewing Outside. Cultural Psychology of Education Volume 1 Series (Contextos Educacionais e 

Fronteiras através de uma Lente Cultural: Olhando para Dentro, Vendo para Fora).   

 

  



44 

 

Embora haja evidências incontestáveis da pulsação de vida que existe neste território 

e espaço de cultura, ainda persiste a tentativa de invisibilização e estigma com relação ao 

museu-casa-escola. Ignora-se neste caso, a suma importância existente no Acervo da Laje, no 

que se refere à catalogação de documentos variados que contam e ratificam a história do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador. Isto se observa através do ajuntamento de fotografias, 

recortes de jornais, livros raros, placas de ruas, entre outras documentações existentes no 

Acervo da Laje, que atestam e narram de maneira sublime a memória daquele território.  

Santos (2014) entende que há uma clara intenção de destruição da história da memória 

suburbana, como se essa história, que, em algum grau, foi soterrada, não pudesse se 

prolongar: “O silêncio e o esquecimento são resultados de séculos e de décadas de abandono e 

falta de registros de histórias que poderiam ser melhor contadas”. (SANTOS, 2014, p.21). 

 A possibilidade de interconexão que suscita o Acervo da Laje, envolvendo distintos 

setores, na medida em que promove a troca de saberes com a sociedade civil (representada 

por moradores do entorno e adjacências); a academia (com seus alunos de diferentes graus de 

instrução e formação, como também seus mestres); e os agentes culturais que por ali circulam.  

 Esse modo de vida e socialização educativa, que tem alcançado o mundo, constitui 

simultaneamente uma experiência de Museu – como espaço de memória e fruição de arte –; 

Casa – como espaço de acolhimento e encontro –; e Escola – como espaço educativo. 

Esses são pontos chave para se pensar a extensão do projeto desenvolvido pelo Acervo 

da Laje. Constata-se a grandeza de um local que, através da educação popular, arte e beleza, 

questiona e coloca à vista a destituição da população pobre do acesso à experiência estética de 

forma geral, denunciando, dessa forma, a privação do belo, que coloca pessoas em condições 

sub-humanas. 

 A Casa 2 aparece como a materialização de um sonho, embalado a partir do trabalho 

de Vilma Santos e José Eduardo Ferreira Santos. Em 2015, começam a construção desta casa 

que estava já projetada para ser um lugar de acontecimentos, onde se costuma agregar pessoas 

das mais variadas classes sociais, formações ou não formações, cor, credo, culturas etc. 

Segundo Santos 
14

 (2018), “É uma casa onde tudo foi pensado: as plantas, os azulejos, o 

                                                             
14. Conferência realizada no dia 14 de junho de 2018 no Auditório Mastaba da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia, com participação de Federico Calabrese, Ana Carolina Bierrenbach e Glória 

Cecília Figueiredo.  
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tamanho das salas, pois é uma casa para morar e também uma casa de cultura, para receber as 

pessoas, uma casa para gerar cultura, memória e história para a cidade e o mundo.”  

 José Eduardo Ferreira Santos rememora com alegria a construção da Casa 2, como um 

período de criação, memórias e afetos. Era, basicamente, o início de uma obra que viria a se 

destacar como lugar aprazível de encontros, emoções e acolhimentos. A Casa 2 nasce a partir 

de histórias que se encontram para realizar sonhos: José Eduardo Ferreira Santos e sua esposa 

Vilma Santos, Federico Calabrese e Ana Carolina Bierrenbach (arquitetos). A partir desse 

encontro, eles têm a grata surpresa de ver descortinar-se diante de si a mudança no modo de 

olhar a arte, a história e a arquitetura, e percebem ali a potência da arte aliando-se, fundindo-

se e produzindo vida para as pessoas.  

É profundo entender como a potência dos encontros ressignifica, revira, entrelaça, 

trazendo à tona as riquezas e belezas produzidas em uma área periférica de Salvador. Trata-se, 

portanto, de uma memória que é afetiva e libertária. Santos (2018) entende essa memória 

como uma arqueologia afetiva, histórica e contemporânea, pois compreende a dimensão de 

uma casa que guarda memórias que são do mundo, e que ao mesmo tempo se propõe a 

acolher e realizar encontros artísticos, estéticos e ancestrais que aparecem como potência que 

se traduz em épocas, “[...] histórias, riquezas, belezas e tudo isso em uma cidade em 

permanente estado de mutação, como é Salvador, onde a sanha da mudança faz o antigo e o 

novo estarem sempre em constante tensão”. (SANTOS, 2018, p. 5). 

A estética está presente nas periferias do mundo, e, por conseguinte, na 

periferia de uma cidade como Salvador, e precisa ser vista, pois muitas vezes 

tem-se um discurso como se o belo fosse patrimônio de poucos.[...] o 
subúrbio tem uma riqueza cultural ainda não devidamente analisada, pois 

geralmente, não temos a visão global de um fenômeno e tende-se a vê-lo sob 

um ponto de vista restrito (SANTOS, 2014, p. 221). 

A história do Acervo da Laje se caracteriza como um caso de educação libertadora, 

tendo em vista que, na história de vida de seus idealizadores e participantes, ao longo do 

tempo e de sua atuação enquanto espaço de fruição de beleza e educação, proporciona a 

prevenção e até mesmo a saída de situações-limite de vulnerabilidade e exclusão, a que estão 

sujeitos cidadãos periféricos. Dessa maneira, o Acervo da Laje é também lugar de potência, à 

luz do que diz Arendt (1988, p. 222): 

O poder é sempre um poder potencial e não uma entidade intercambiável, 
mensurável e confiável como a força (física). Enquanto esta é a qualidade 
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natural de um indivíduo visto em isolamento, o poder surge entre os seres 
humanos quando atuam juntos e desaparece no momento em que se 

dispersam. 

 Dussel (2010), de modo semelhante, atribui ao povo (plebs)
15

 esse poder que flui a 

partir da ação política e surge no movimento de lutas reivindicatórias. Nessa perspectiva, o 

Acervo promove atividades com marcante significado sócio-histórico-político, na medida em 

que propicia dinâmicas (a exemplo das rodas de conversas desenvolvidas) com temas 

contemporâneos, de cunho emancipatório, libertador, envolvendo o público LGBT e suas 

identidades, o espaço da mulher nos campos da arte e da cultura etc. 

 O espaço do Acervo da Laje opera no sentido de agregar, trocar e compartilhar 

saberes, a partir da necessidade urgente de uma outra compreensão de educação que, de fato, 

se apresente como libertária na contemporaneidade, com a ampliação da participação 

comunitária, que envolva um tecido relacional, baseado em valores de ética e afetividade, 

valorizando os pertencimentos comuns, objetivando a guarda de valores que são tesouros, 

assim como a memória de  um povo e um lugar. O Acervo age em interação, pelo respeito aos 

ideais, crenças, modos de ser e estar no mundo, assumindo dessa forma uma dimensão ampla 

e significativa de povo. 

Para Morin (2000), construir conhecimento é tentar excluir a simplificação própria de 

um conceito mutilador, pois a complexidade não luta contra a incompletude, o que ela propõe 

é a eliminação da mutilação. O pensar complexo tenta a articulação, a identidade e a diferença 

dos aspectos físicos, biológicos, culturais, sociais, psíquicos e espirituais na composição do 

humano. 

Como se pode verificar ao longo dessa investigação, tais aspectos são passíveis de ser 

facilmente percebidos no Acervo da Laje. Este possibilita repensar quem somos, nosso 

itinerário existencial, compreendendo e valorizando aspectos que são e estão indissociáveis 

dos sujeitos, até desembocar em uma educação que abra cada vez mais possibilidades de 

humanização nesse tempo: “Embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser reformado” (FREIRE, 2000, p. 25). 

                                                             
15. Para Dussel (2010), na sua tese 11 sobre POLÍTICA, o “POVO” é uma categoria estritamente política e a 

“PLEBS” é o povo como oposto às elites, contrário às classes dirigentes de um sistema político. E sobre o 

conceito de “POPULUS”, para Dussel (2010) são todos os cidadãos dentro de uma nova ordem social futura, 

onde prevalece uma igualdade graças a uma luta solitárias pelos excluídos. Então, teremos o “POVO” como ator 

político central. 
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Esse povo habitante da região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, composto por uma 

comunidade tida e havida como preterida, massa excluída, reduzida pelo poder hegemônico à 

marginalidade, e não suportada pela ordem coercitiva estabelecida, nas palavras de Dussel, 

(2010) é “hiperpotência”
16

, e – o mais importante – enraizada em lugar fecundo. Analisando o 

Subúrbio Ferroviário de Salvador e a cultura produzida internamente, como sentido de 

território e identificação, faz-se oportuno o entendimento de Simone Weil, acerca da categoria 

enraizamento: 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida 
da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. Um ser humano tem 

raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma 

coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 

pressentimentos do futuro. Participação natural, ou seja, ocasionada 
automaticamente pelo lugar, nascimento, profissão, meio. Cada ser humano 

precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber a quase totalidade de sua vida 

moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios dos quais faz parte 

naturalmente. (WEIL, 2001, p.43). 

Desse modo, a proposta de educação popular desenvolvida pelo Acervo da Laje, 

apresenta esse viés do enraizamento descrito por Simone Weil, na medida em que, agindo de 

forma coletiva, agrega esforços junto à comunidade e agentes culturais que transitam naquele 

espaço, oportunizando a explosão da potência existente e latente na população do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, transformando, assim, o flagelo da dificuldade, e potencializando o 

nascimento da esperança convertida em coragem. Tal educação, de fato, prepara para a vida, 

ao fomentar o reconhecimento das próprias raízes e ao valorizar o sustentáculo da vida, que é 

a comunidade. Promove, ainda, uma diversidade de experiências alternativas que podem e 

devem ser amplamente utilizadas, como espaço de fruição de saberes e descobertas, que faz 

do ato de ensino-aprendizagem um meio de crescimento e de prática educacional 

transformadora, libertadora. Esta exige uma postura crítica, sistemática, a qual não se adquire 

a não ser praticando-a.  

 A vontade de viver do povo, historicamente negada pelo poder hegemônico em sua 

vontade de poder, conflui para uma enorme fonte de coragem e eclosão de potência, oriundas 

dessa população marcada pela exclusão. Esse povo, que aparece nas experiências 

                                                             
16 . Na tese décima segunda, DUSSEL (2010) discute o poder libertador do povo como “HIPERPOTENTIA” e o 

estado de rebelião. A hiperpotência “fundamenta na vontade-de-viver dos excluídos: a necessidade de uma 

transformação. Assim, as vítimas do sistema político vigente que não-podem-viver plenamente (por isso são 

vítimas) e tiveram sua vontade-de-viver negada pela vontade-de-poder dos capitalistas fazem com que ecloda a 

vontade de viver contra todas as adversidades e isso se transforma numa infinita fonte de criação do novo.” 

(DUSSEL, 2010, p. 97). 
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desenvolvidas no Acervo da Laje como coletivo, exerce, dessa forma, a práxis libertária, indo 

corajosamente de encontro ao poder hegemônico com suas práticas de resistência, e se 

colocando como ideal de cunho transformador para uma nova realidade de força e vida 

(DUSSEL, 2010). 

 

3.1 As Histórias de vida entrelaçadas a partir da experiência do Acervo da Laje. A 

fundadora: Vilma Santos e as artistas e profissionais que colaboram com o Museu-Casa-

Escola 

 Como recorte dessa experiência
17

 educativa inovadora, proponho a análise das 

narrativas das mulheres que a compôs. Inicialmente delimitei 5(cinco) mulheres, são elas: 

Vilma Santos, a fundadora; as artistas e profissionais que colaboram com o Acervo da Laje: 

Caroline Silva Souza, Camila Souza, Ivana Magalhães e Carla Maria Souza Leal. E assim, 

Vilma Santos, conta inicialmente a sua história: 

Logo no início, quando voltei a estudar, porque eu ficava em casa por conta 

da doença, a minha mãe trabalhava numa casa e a dona colocou uma 
escolinha, como estava no início, minha mãe ajudava, cuidava dos dois 

filhos dela, E minha irmã do meio, Sueli e o mais velho João Lázaro, foram 

estudar lá. Eu ficava em casa porque eu não andava, minha madrinha 
tomava conta de mim, os vizinhos também olhavam. Ela sempre me 

orientou: “você é minha filha mais velha, eu preciso trabalhar enquanto seu 

pai não volta de viagem, se precisar de alguma coisa chame alguém”. O 

diagnóstico foi de febre reumática, tinha que ser acompanhada a vida toda, 
por reumatologistas, clínicos e neurologistas, pois sentia muitas dores. O 

médico sempre dizia: D. Tonha sua filha não vai aguentar! E ela fazia 

multimistura, porque naquele tempo ela trabalhava em um convento, então 
foi ela que foi junto com os médicos... A minha comida não era mastigável, 

eu não tinha dente. Quando eu fiz 3 anos, meus dentes caíram, por conta da 

doença e dos medicamentos que eram muito forte, então era tudo passado 
no liquidificador. Nasceu meus dentes e sempre doía, doía, doía, eu perdi... 

Com 24 anos, eu já não tinha dentes quase nenhum Porque tudo isso era por 

causa da doença, muito remédio. Meu cabelo tá crescendo agora. Quando 

                                                             
17 [...] A experiência tradicional é calcada na comunidade, no coletivo, ou seja, é vivência transformada em 

sabedoria, inserida em uma história que é transmitida por meio da PALAVRA de pai para filho, de um 

trabalhador para o aprendiz, de um rapsodo para várias pessoas, etc. Em O contador de histórias, um 
“desdobramento” de Experiência e pobreza, Benjamin demonstra que a narração é equivalente à “contação” de 

histórias, determinado como elemento sociológico e cultural, importando nelas a experiência que é transmitida e 

não a história em si, justamente porque o contador de histórias é visto como pertencente “à estirpe dos mestres e 

sábios” (MORAES, 2017, apud BENJAMIN, 2013, p. 177).  
[...] orientação para assuntos de natureza prática [que] é um traço característicos de muitos contadores de 

histórias natos. [...] Esta utilidade tanto pode estar presente num princípio moral como numa indicação de ordem 

prática ou num provérbio, numa regra de vida – em qualquer caso, o contador de história é um homem que sabe 

dar conselhos aos seus ouvintes [...]. O conselho, entretecido na matéria de uma vida vivida, é sabedoria. [...] 

(BENJAMIN, 2013, p. 151). 
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comecei a andar já estava com 9 anos.... quem me alfabetizou foi minha 
irmã do meio, ela trazia as cartilhas do que ela aprendia, e me ensinava. Eu 

via meus irmãos e primos indo à escola e eu ficava...  

Quando eu fui pra a primeira série, primeiro teve uma dificuldade para me 

matricular, porque eu já tinha 10 anos, e na sala os meninos eram todos 

mais novos e maiores, tanto que na hora do recreio, tinha uma moça que me 
pegava, porque eu andava devagar, não podia andar muito. Eu me 

desenvolvi mais na escola com 14 anos, porque a minha sala era acima de 

uma escada, e eu comecei a descobrir as coisas, a vida, porque antes tudo 

era com minha mãe... Nessa época eu já vinha pra casa sozinha. 

Eu era canhota, mas eu já sabia escrever e minha letra era bonita, porque 

minha mãe comprava as caligrafias, na escola meu braço esquerdo era 

amarrado para eu escrever com a mão direita... eu chorava, eu não contava 

a minha mãe isso...(Vilma Santos, 2019). 

À medida em que Vilma, através de suas narrativas, me faz adentrar em seu mundo da 

vida, se desenha para mim a potência daquele local. De início, conta sua trajetória como uma 

menina com saúde frágil, fato que a impossibilitou de ser alfabetizada na escola em tempo 

regular. Devido às fortes dores e ao enfraquecimento dos ossos, a menina Vilma Santos andou 

muito tardiamente e, quando o fez, eram recorrentes as quedas, o que a deixava ainda mais 

fragilizada. Filha de uma mulher aguerrida e cuidadosa, D. Antônia. Mesmo sem saber ler 

nem escrever, a mãe a entendeu e estimulou acerca do valor da aprendizagem formal, e, de 

alguma maneira, possibilitou que Vilma tivesse acesso ao mundo das letras. Ela é a segunda 

de quatro irmãos por parte de mãe, conforme costuma nominar; era considerada bastarda, pois 

seu pai marinheiro, tinha outra família, o que a colocava frequentemente em situações de 

embaraço por esta condição. A exemplo de quando crianças iam assistir televisão em alguma 

casa vizinha, não lhe sendo permitido a ela e a seus irmãos entrarem, ficando do lado de fora, 

na janela, por conta desse estigma fortemente arraigado naquele tempo. 

Quando a gente ia assistir televisão, porque naquela época nem todo mundo 

tinha, aí a gente tinha que ficar do lado de fora na janela, a gente não podia 
entrar, porque nosso pai, tinha uma outra família, e eu e meus irmãos, 

erámos bastardos, não podia entrar na casa das outras famílias...(Vilma, 

2019). 

Vilma informa que sua mãe saía para trabalhar (lavadeira de ganho), fazer as entregas 

das roupas lavadas, ou engomar na casa das patroas, geralmente na região do Centro e 

Ribeira, e ela ficava deitada, devido a sua condição de saúde. No entanto, D. Antônia cuidava 

para que nada lhe faltasse; tudo o que ela precisaria utilizar durante o tempo em que sua mãe 

estivesse ausente, estava ao alcance de suas mãos, sem falar na rede de vizinhos, que estavam 

também a postos no caso de alguma eventualidade. 
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E um dia minha mãe deixou a gente com nossa vizinha e minha irmã Sueli, 
era pequena, e eu por causa das dores que eu sentia, estava sempre 

deitada....tudo que eu pudesse precisar estava próximo de mim...e naquele 

tempo se esquentava a água num caldeirão, para o banho das crianças, 

minha irmã estava engatinhando, a vizinha não viu que ela se aproximava e 
ela se queimou. Foi uma agonia, deu até delegacia! Minha mãe trabalhando 

em casa de família lavando, passando e engomando, e quase ela fica 

presa.... Mas, graças a Deus tinha o plano da Marinha que meu pai era da 
Marinha.... e ela  ficou boa, fizeram reconstrução de partes do corpinho 

dela...(Vilma, 2019). 

Aliado às dificuldades que permearam a vida da menina Vilma, existiam também os 

tratamentos médicos a que Vilma era constantemente submetida, e estes foram resultando em 

melhorias na sua condição de saúde. Quando completou 10 anos, finalmente já conseguia ir à 

escola com a ajuda de seu irmão, que a levava nos ombros. A doença não a paralisou, a 

vontade, a coragem a projetaram. Ela sabia a potência que havia em seu interior, apesar do 

corpo franzino e adoecido.  

[...] Essa vontade-de-viver contra todas as adversidades, a dor, e a eminente 

morte se transforma em uma infinita fonte de criação do novo. Aquele que 
nada tem a perder é o único absolutamente livre diante do futuro. A vontade 

dos sujeitos singulares, no povo, volta a adquirir o ethos da valentia, do 

arrojo, da criatividade. A primeira determinação do poder (como potentia), é 

a vontade[...] (DUSSEL, 2010, p.97). 

Na história de Vilma Santos, há um soprar de vida que me remete ao conceito de 

“povo”, explanado por Dussel (2010), quando afirma que este, da dificuldade, faz brotar a 

esperança, que se transforma em coragem, apresentando-se como categoria complexa e 

altamente política. Dussel, descrevendo o discurso de Fidel Castro, ressalta a força contida em 

um povo que anseia por transformações, desejoso de luta e cheio de esperança; por ser povo, 

que sofre por tanto tempo e resiste a tantas desgraças, é capaz de lutar com toda a coragem. 

Entendemos que a luta de Vilma possui um cariz de afeto, pautado na arte e no cuidado, e 

essas características são a mola propulsora para o crescimento e manutenção do museu 

suburbano. 

Figura 1: Vilma em ação durante oficina no Acervo da Laje 
 

 

f OTO  
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Fonte: própria 

Sempre interessada e líder nata, ela projetou-se até finalmente chegar ao magistério, 

tornando-se professora, inclusive reconhecida na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

Apesar de sua dedicação como educadora, Vilma, também pela sua condição de mulher negra, 

concomitantemente desenvolveu outras atividades laborais, inclusive antes, durante e depois 

de sua formação. Para que pudesse fazer um curso de datilografia, ela precisava desdobrar-se 

em outras atividades, como: cuidar de crianças, de idosos ou como diarista em casa de 

solteiros; tudo isso, enquanto terminava seu curso normal no turno noturno e realizava o 

estágio curricular obrigatório. 

E essa luta é traduzida e ressignificada por Vilma Santos, idealizadora do Acervo da 

Laje, falando atualmente sobre sua atuação como educadora com as crianças do bairro: 

Geralmente a história só fala somente, sobre aquelas que é... Falam de 

Maria Quitéria, da Princesa Izabel, só daquelas mais históricas, mas não 

falam de outras mulheres, Dandara por exemplo, e outras mulheres negras e 

lutadoras. Então eu resolvi, porque não fazer para eles leituras diferentes? 
Cada dia da semana, nós lemos histórias dessas mulheres lutadoras que não 

estão nos livros didáticos... Eles (as crianças), tem opinião, tem respostas, 

tem perguntas e discussões. O ensino regular não procura outras formas de 

mostrar a história. 

Eu fui no Goethe, era uma mesa, uma discussão para falar sobre mulheres 

negras, tinha um presidente da organização de outro país, várias pessoas, 

agora sabe quem estava compondo a mesa para falar de mulheres negras? 

Não tinha uma mulher negra! Convidaram pessoas de diversos movimentos 
ligados a questão da violência contra a mulher, mas no mais... só pessoas 

brancas! Aí eu observei isso tudo: Quem estava servindo, quem preparou os 

alimentos?... As mulheres negras?! (Vilma, 2019). 

Ao longo de sua vida, Vilma sempre foi identificada pelo seu carácter de acolhimento 

e cuidado. Fato que possibilitou que ela passasse longos períodos cuidando de uma idosa que 
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morava nas imediações de sua residência. Quando esta se mudou para a região metropolitana, 

sua família, na figura dos filhos, a convenceu a acompanhá-la. Essa situação perdurou por 

longos anos. A companhia e os afazeres domésticos que Vilma prestava eram tidos, por parte 

daquela família, como algo de “alguém praticamente da família”, o que não lhe rendia salário. 

Com o passar do tempo, Vilma Santos foi despertando para essa situação análoga ao 

trabalho escravo, e começou a refletir acerca de uma saída para aquela situação. Fato que não 

foi compreendido de imediato pela família empregadora. Ao ponto de, tendo sido taxada 

continuamente de ingrata, Vilma Santos resolver conversar com o padre da Paróquia que 

frequentava, pois estava em conflito sobre se estaria mesmo agindo com ingratidão. Ou seja, 

havia uma marca de violência na relação ora prestes a finalizar: “[...] quando os oprimidos e 

excluídos tomam consciência de sua situação, tornam-se dissidentes[...].” (DUSSEL, 2010 p. 

99).  

Davis (2016) versa acerca da marca que permanece, de modo perene, sobre as pessoas 

negras, mesmo após a extinção formal da condição de escravatura imposta aos negros e 

negras. De fato, o serviço doméstico se configura como um vestígio contemporâneo da 

escravidão, que insiste em continuar. 

Em Educação e Libertação: a Perspectiva das Mulheres Negras, Angela Davis (2016), 

anuncia as expectativas existentes das pessoas negras que, por séculos, haviam sido 

escravizadas e, no momento da alforria, estavam tomadas de emoção pela recente liberdade. 

Porém, a libertação, de fato, não se concretizou simultaneamente, e aquelas mulheres não 

estavam à espera de um milagre instantâneo. Havia nelas a consciência da necessidade de 

possuir terras e o desejo imperioso pelo conhecimento que as libertaria das amarras que as 

(os) imobilizaram durante um longo período. 

Com frequência, os poderes mistificadores do racismo emanam de sua lógica 
irracional e confusa. De acordo com a ideologia dominante, a população 

negra era supostamente incapaz de progressos intelectuais. Afinal, essas 

pessoas haviam sido propriedade, naturalmente inferiores quando 
comparadas ao epítome branco da humanidade. Mas, se fossem realmente 

inferiores em termos biológicos, as pessoas negras nunca teriam manifestado 

desejo nem capacidade de adquirir conhecimento. Portanto, não teria sido 

necessário proibi-las de aprender. Na realidade, é claro, a população negra 
sempre demonstrou uma impaciência feroz no que se refere à aquisição de 

educação. (DAVIS, 2016, s/p). 
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Percebe-se, na vida de Vilma Santos marcada por entraves diversos, que, mesmo com 

tantas dificuldades, ela não desistiu, não sucumbiu diante das dificuldades. No retorno de 

Vilma ao Subúrbio Ferroviário de Salvador, ocorre o reencontro com o professor José 

Eduardo Ferreira Santos. Eles se conheciam desde a juventude, mas os caminhos percorridos 

por cada um tomaram rumos diferentes. Nesse (re) início, ela atua mais uma vez com uma 

força sobre humana e, passando por cima de suas dores, se apresenta como o ponto de 

equilíbrio em uma fase extremamente difícil na vida do professor José Eduardo.  

Marcado por tantas dificuldades e vivenciando um luto estendido pela morte de sua 

mãe, José Eduardo se vê numa crise existencial que o fez afastar-se de suas atividades 

produtivas. Nesse momento, Vilma Santos foi o ponto de apoio, a amiga cuidadora, a paixão 

da adolescência que culminou por transformar-se em amor de uma vida, enfim, a inspiração 

para a continuidade de sua vida laboral enquanto pesquisador e professor, e o princípio da 

construção do sonho que tinham inclusive em comum, que culminou na construção do Acervo 

da Laje. 

 As histórias de vida de Vilma Santos e José Eduardo, se entrelaçam completamente a 

partir desse evento. Ambos sonhavam com a cultura sendo compartilhada, com a 

possibilidade de um dia terem inclusive sua casa própria, já que ambos moravam com seus 

pais. A partir do incentivo e cuidado de Vilma, a vida deles toma novo sentido a partir do 

Acervo da Laje, e hoje eles compartilham: a vida, o cuidado, a cultura, a beleza, as obras de 

arte, a educação, a emoção, a vivência, o alimento, as conversas, os risos, os choros. 

 Nesse sentido, faz-se necessário abordar uma questão levantada por Dussel, quando 

analisa que as vontades dos membros de uma comunidade, quando separadas 

individualmente, podem dispersar-se, se cada uma parte em busca de interesses privados; 

agindo-se dessa maneira, a potência de um anularia a do outro. Porém, quando as vontades 

juntam seus objetivos, seus propósitos, suas finalidades estratégicas, alcançam uma vontade 

de viver comum, atingindo assim uma maior potência. (DUSSEL, 2010). 

Em dado momento, é possível sentir a pulsação dessa potência popular, tal como relata 

José Eduardo Ferreira Santos: 

Nos últimos meses iniciamos a coleta de azulejos quebrados para o  

revestimento da nossa  casa. Junto com Vilma temos percorrido os caminhos 

que sempre trilhamos, mas agora com este objetivo específico.  
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Nas andanças conversamos bastante sobre a vida, projetos, histórias e nos 
conhecemos sempre mais um pouco. Andamos pelo Subúrbio Ferroviário e 

por Itapagipe e a Baixa do Bonfim e tivemos muitas alegrias com a 

descoberta de belos e diversos pedaços de azulejos, porcelanas, vidros 

coloridos gastos pela ação do mar e do tempo.  Com essa experiência – que 
por si só já gera uma nova coleção para o Acervo da Laje – temos revisitado 

a nossa cartografia afetiva, ou seja, as nossas vidas estão carregadas da 

pertença ao território e às relações que nele estabelecemos desde a infância.  

Andar com Vilma me surpreende pela sua inteligência, amorosidade e  
sensibilidade. Ela é certamente a pessoa que Deus enviou para mudar a 

minha vida, pois a grandeza do coração e a beleza do ser de Vilma fazem 

dela uma mulher de coragem, que não tem medo de viver e  carrega a certeza 

de que a  vida é única  e  precisamos viver cada momento. E assim, desse 
modo, seguimos uma cartografia afetiva que inclui as praias, o chão, os 

lixos, enfim, os espaços onde a história, do bairro e da cidade, está enterrada 

ou mostrando-se como um mosaico. Com esse trabalho tenho aprendido a 
amar mais o Subúrbio Ferroviário de Salvador e o bairro de Plataforma, cuja 

história e sua memória vão emergindo a cada descoberta. (SANTOS, 2018). 

 Hoje, Vilma nos relata um tempo em que a chegada das pessoas ao Acervo da Laje, 

era com o intuito apenas de falar com o professor José Eduardo, e como, por diversas vezes, 

sua presença era associada a alguém que cuidava do Acervo da Laje, na condição de 

empregada. O fato de não ter acessado a Faculdade era fator de discriminação, cabendo-lhe se 

impor e, levantando sua cabeça, projetar-se nesse espaço em que colaborou e do qual, até 

hoje, é sustentáculo para que se mantenha. 

 “[...] é fácil constatar que o esquecimento manipulado das recordações 

deixadas pelas mulheres negras, orquestrado pela historiografia oficial, 
corrobora para a forma de tratamento ainda dispensado às mesmas, na 

atualidade, quando são utilizados somente fragmentos de suas trajetórias 

descontextualizados do tempo e do espaço. (FLORES, 2017, p. 90). 

 E nesse ponto, percebemos as implicações diretas dessa problemática na vida de 

Vilma Santos: 

Antes eu era uma pessoa que era mandada pelas pessoas, eu não tinha o 
direito de expor minhas ideias, hoje meu trabalho é livre, há um respeito, 

antes eu não pensava em mim, primeiro eu pensava nos outros e por último 

em mim, eu hoje consigo estabelecer, decidir o que se vai fazer. No início 
chegavam com tudo pronto, agora temos que dialogar para ver se o 

planejamento casava com o meu. As oficinas que são realizadas aqui são 

diferentes, por exemplo, um artista vem conhecer o Acervo depois ele vai 
embora, depois ele entra em contato para marcar reunião sobre oficina, 

para que saibam como se desenvolve o trabalho aqui. Porque Leandro 

trabalha mais externamente com questão de produção e de documentação, 

Eduardo trabalha mais na parte da pesquisa e eu fico com a coordenação e 
a execução. No Ocupa Lajes, todos nós envolvidos na equipe sentamos e 
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decidimos os passos a seguir, já nas oficinas de fora eu acabo organizando 
só. 

Considero importante a minha atuação aqui no Acervo da Laje, pois antes 

eu estava convencida de que não era capaz, ninguém acreditava no que eu 

fazia, mas quem primeiro acreditou e incentivou foi Leandro, Eduardo 
também me incentivava mas, cada um tem um jeito diferente. Porque no 

primeiro momento que foi o Ocupa Lajes, eu trabalhava na cozinha, eu era 

a merendeira, mas eu ficava observando a estratégia de cada coordenador, 
porque tinham os coordenadores, e após a avaliação do trabalho realizado, 

foi verificado que eu era capaz de coordenar. Houve um racismo de certa 

forma, porque se via como uma separação: a produção (coordenadores, 
oficineiros), de outras pessoas que recebiam ordem, e aquelas pessoas que 

saíram da produção porque foi para outra área, não achou que eu teria essa 

competência. Sempre ficava o burburinho: Será que ela vai dar conta? Será 

que vai conseguir público? E agora eles viram... Eu não precisei dar a 
resposta, tanto que hoje eles dizem: Vilma é coordenadora, é produtora 

mesmo. (Vilma, 2019) 

Tudo isso, para Vilma, é muito importante como profissional que consolidou sua 

formação enquanto pessoa. Ela se entende enquanto pessoa em desenvolvimento, pelo desejo 

que sempre teve de realizar trabalhos como estes. Quando surgiu a oportunidade, ela 

sustentou com a força que lhe é peculiar, começando a praticar os ensinamentos obtidos em 

sua história de vida; o que faltava, até então, eram os meios, o ensejo, e ela reconhece sua 

chegada e faz uso consciente desta. 

Vilma percebe que é uma potência; utiliza, inclusive, essa palavra para se auto nominar. 

Entende as dificuldades e desafios como pontos importantes para seu constante 

aprimoramento. É visível sua realização através do encontro com a vida e com as pessoas. 

Entende-se como fonte de acolhimento, cuidado e afeto, se dispondo inclusive a mediar 

conflitos que comumente surgem no trato com pessoas. Agradece a oportunidade ofertada, 

quando José Eduardo e Leonardo a viram enquanto potência. Pontua que, em alguns 

momentos, ambos são reativos, e que ela, enquanto mulher busca contribui também para 

facilitar o equilíbrio nas relações. Sabe de seu dom, e não encarece as dificuldades. Quando 

ela expõe alguma ideia, ainda que timidamente a princípio, logo é advertida a lembrar-se de 

sua autovalorização e respeito próprio, e isso a incentiva a seguir: 

Na minha casa, nos trabalhos em que desenvolvi, eu não tinha isso de me 
ver como capaz. Porque as pessoas só queriam se aproveitar de mim... Só 

meu pai, mas quando ele se foi, eu ainda não estava naquele ponto de 

começar a vida. Porque para meu pai todo mundo de casa podia trabalhar, 
menos eu porque eu era doente, ele sempre me colocava neste lugar. Tanto 

que um pouco antes dele morrer, ele sempre dizia a meu irmão mais velho, 

quando eu morrer quero que você cuide de Vilma, porque todos os outros 
são fortes, e Vilma não, é uma pessoa fraca, mas do que meu pai falou, ele 
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não fez nada disso. E isso na minha mente sempre. Quando eu disse: Não, 
eu não sou o que meu pai disse, sou forte, sou igual a ele. As palavras que 

ele me dizia me incentivava a ser mais forte. Porque ele via todos correndo e 

eu não, eu não sou muito boa de escrever muito, de falar muito, mas sou boa 

de observar, e essa observação, o jeito que as pessoas falam e agem eu fico 
prestando atenção e vou aprendendo. 

Tinha uma reunião com foco na cultura, que acontecia mensalmente no 

Centro Cultural de Plataforma, era o Fórum de Cultura, e todas as vezes 
que tinha reunião, eu falava e eles não me ouviam, eu ficava lá todo mês e o 

que eu falava não era levado em consideração. Dai, sabe o que fiz? Então, 

as ideias que eu falava lá e eles não ouviam, eu comecei a praticar dentro 
do Acervo, deixei de ir para essas reuniões do Fórum de Arte, e pratiquei 

aqui as ideias onde as pessoas ouviam e me entendiam. Lá não foi 

aprendizagem para mim, aqui sim. (Vilma, 2019). 

O Acervo da Laje já conquistou o mundo, vêm pessoas de todo lugar. O que Vilma 

visualiza e espera para o futuro, é que se manifestem sucessores que possam lutar pela causa 

da cultura suburbana através da estética, educação e arte, com o mesmo afinco e amor com 

que ela se dedica. Na área do entorno, existem pessoas que lutam também, mas cada uma pela 

sua causa:  

Essas causas não deviam se unir? Devia ser um objetivo só, ou as ideias de 

todos se cruzassem por um bem comum, eu não tenho nem palavras... 

Queria que como preparo os meninos que saem daqui, e chegam lá fora e 

sabem resolver suas questões. Queria pessoas assim comigo, que saíssem a 
partir dessa formação e trabalho, queria também pessoas que me ajudassem 

mais, não só que chegassem aqui e que trouxessem coisas a serem feitas, 

mas que lutassem junto comigo, porque por mais que eu trabalhe, eu ainda 
me sinto só, em termos, porque é muito trabalho, tenho a família de Eduardo 

que está rente comigo agora, que está entendendo, mas ainda nisso tudo, a 

luta é grande e precisa de mais pessoas. (Vilma, 2019)  

Vilma pensa na necessidade da conservação e multiplicação, a longo prazo, das ações 

desenvolvidas no Acervo da Laje, referindo-se às pessoas da comunidade, outras de fora 

também.  

Não quero que a pessoas sejam “donas”, nem quero mandar nas pessoas. 

Precisamos também de alguém que nos ajude financeiramente, pois 
precisamos de saúde, bem-estar, para que possamos estar bem fisicamente, 

emocionalmente, pois eu cuido e também preciso de cuidados. A gente tem 

essa necessidade, eu não tenho filhos, eu fico pensando: Quem vai cuidar de 
mim?(Vilma, 2019). 

 

Seu principal objetivo e esperança é a construção, multiplicação da educação, beleza e 

cuidados de forma coletiva, a união de esforços em prol de um bem comum. As intervenções 

relacionadas ao Acervo da Laje, das quais Vilma Santos participa amplamente, desde as 
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reuniões até os planejamentos e execuções, têm redundado em sua saída de uma condição 

submissa, do não lugar que, por muito tempo, havia sido atribuído a ela, e que não lhe cabe 

mais. Vilma é gigante, é sublime, é força amorosa que irradia e envolve os que circulam e 

compartilham a vida neste espaço de fruição, que a Casa-Escola-Museu. 

Essa força contida na narrativa de Vilma Santos, traduzida pela sua coragem à frente 

de um projeto como o Acervo da Laje, que não toca em interesses mercadológicos atualmente 

hegemônicos, e que tem se apresentado como reduto de força, resistência, beleza e quiçá 

horizonte de vida possível – pode ser vertida num poema escrito pela também mulher, negra e  

artista Maya Anjelou
18

, que sentiu em sua pele, as agruras de uma infância difícil e a opressão 

sofrida devido a sua raça: 

Ainda assim eu me levanto 

 

Você pode me riscar da História 

Com mentiras lançadas ao ar. 

Pode me jogar contra o chão de terra, 

Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. 

Minha presença o incomoda? 

Por que meu brilho o intimida? 

Porque eu caminho como quem possui 

Riquezas dignas do grego Midas. 

Como a lua e como o sol no céu, 

Com a certeza da onda no mar, 

Como a esperança emergindo na desgraça, 

Assim eu vou me levantar. 

Você não queria me ver quebrada? 

Cabeça curvada e olhos para o chão? 

Ombros caídos como as lágrimas, 

Minh’alma enfraquecida pela solidão? 

Meu orgulho o ofende? 

Tenho certeza que sim 

Porque eu rio como quem possui 

Ouros escondidos em mim. 

Pode me atirar palavras afiadas, 

Dilacerar-me com seu olhar, 

                                                             
18 Maya Angelou, figura extraordinária das letras norte-americanas, foi porta-voz dos anseios e da revolta dos 

negros. Amiga de Martin Luther King e de Malcolm X, a vida inteira dedicou-se à militância pelos direitos civis 

de seu povo. Nascida em Saint Louis – Missouri, partindo de uma infância miserável e cheia de tropeços no Sul 

profundo, educou-se, para consagrar-se a duas causas: a seu povo e à poesia. Viajou pelo país fazendo 

campanhas onde fosse necessário; posteriormente, percorreria também a África, sempre denunciando a injustiça. 

Artista polivalente, fez teatro, cinema, televisão, dança. Autora de livros de memórias e assessora de presidentes, 

soube empunhar a poesia como arma de luta pela emancipação. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/maya-angelou-ainda-assim-eu-me-levanto/ 

https://www.geledes.org.br/maya-angelou-ainda-assim-eu-me-levanto/
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Você pode me matar em nome do ódio, 

Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. 

Minha sensualidade incomoda? 

Será que você se pergunta 

Por que eu danço como se tivesse 

Um diamante onde as coxas se juntam? 

Da favela, da humilhação imposta pela cor 

Eu me levanto 

De um passado enraizado na dor 

Eu me levanto 

Sou um oceano negro, profundo na fé, 

Crescendo e expandindo-se como a maré. 

Deixando para trás noites de terror e atrocidade 

Eu me levanto 

Em direção a um novo dia de intensa claridade 

Eu me levanto 

Trazendo comigo o dom de meus antepassados, 

Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. 

E assim, eu me levanto 

Eu me levanto 

Eu me levanto. 

 

3.1.1 O Acervo da Laje por Caroline Silva Souza 

No dia quatro de abril de dois mil e dezenove, após algumas conversas para 

marcarmos esse encontro via rede social, tive o prazer de encontrar-me com Caroline Silva 

Souza, nas dependências do Acervo da Laje. Uma jovem negra, de aspecto tímido à primeira 

vista, mas dotada de uma forte consciência crítica de seu lugar como moradora do Subúrbio 

ferroviário de Salvador, sendo graduada em artes e, atualmente, em sua segunda graduação 

como estudante de arquitetura na Universidade Federal da Bahia.  

 Caroline relata acerca de seu primeiro contato e aproximação com o Acervo da Laje, 

no ano de 2014, último ano da graduação em artes, quando foi selecionada após ter 

participado de um curso de mediadores culturais para a terceira Bienal da Bahia. O espaço do 

Acervo da Laje estava incluído neste roteiro. Como era moradora do Subúrbio, a organização 

do (Museu de Arte Moderna) MAM, considerou apropriado que seu trabalho fosse 

desenvolvido no próprio local de residência, devido à questão de mobilidade. O conhecimento 

que tinha do Acervo da Laje se devia a algumas leituras superficiais realizadas sobre o 

espaço. Até esse momento, não havia, de fato, aproximação com esse lócus.  

 Caroline relata que a organização da Bienal não deixou muito claro onde se situava o 

espaço, cabendo a ela a responsabilidade de identificação do local. Houve certa dificuldade 
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devido à Casa 1, o espaço expositivo da Bienal, se localizar numa das muitas entradas, e, 

embora fosse moradora local, não transitava por aquela área. Houve também orientações de 

parentes e amigos no sentido de declinar desse trabalho, por conta do local ser tido como 

perigoso.  

Mesmo com esses conselhos cuidadosos e, de certa forma, vinculados ao forte estigma 

atribuído ao subúrbio, Caroline prosseguiu, embora relate que pensou também no fato de que, 

se fosse exercer a mediação cultural em um museu no Centro, as possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho seriam bem maiores, devido às oportunidades de conhecer e dialogar 

com pessoas influentes, que poderiam indicar o trabalho desenvolvido por ela. Mesmo tendo 

levado em conta essa reflexão, Caroline decidiu permanecer no subúrbio, pois, segundo ela, 

queria conhecer como se desenvolvia a arte naquela região. 

Quando encontra José Eduardo e a Casa 1, Caroline fica chocada pelo fato do Acervo 

estar situado em uma casa muito humilde, afinal de contas, estava acostumada a ter 

experiências com museus maiores e imponentes, locais oficiais, tradicionais. Ao mesmo 

tempo, achou incrível e ficou animada com a quantidade de arte que viu, e queria espalhar 

para todos, aquela novidade. Eram três jovens que estavam responsáveis pelo espaço: duas na 

mediação (uma no turno da manhã, outra no turno da tarde) e uma como guarda do museu 

(que assumia um horário intermediário). 

O início foi marcado por forte apreensão, devido ao fato de o MAM não ter 

disponibilizado totens de localização. Se ela, como moradora local, teve um pouco de 

dificuldade em encontrar, imagine-se quem não circula pelo Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. 

Tem gente que não sabe nem que Plataforma existe, você fala na faculdade: 

Plataforma, a pessoa fica assim olhando pra sua cara, aí não pergunta, com 

medo de te ofender, mas a real o povo não sabe, Vista Alegre, Plataforma, 

PeriPeri, o povo nem sempre conhece, aí eu falei, pronto o povo não vai 
saber como é que chega, e não teve abertura, achei que ia ter abertura, 

lembro até hoje, foi uma quarta-feira que a gente começou a trabalhar e eu 

fiquei sozinha, eu e Lilian.(Caroline, 2019). 

Relata ainda acerca dos questionamentos surgidos a partir desses fatos, pois havia feito 

um curso que a preparou para este momento e se viram sem expectativa de fazer circular esse 

conhecimento, devido à inexistência de público neste primeiro dia. Não aparecia nem 

visitantes, nem representantes do MAM ou da Bienal. Depois de um tempo, “apareceu” uma 
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pessoa que estava incumbida de colocar um banner indicando que ali estava sendo realizada 

amostra de artes pela Bienal. Porém, o cartaz cinza acabou por se confundir com as cores das 

paredes, do reboco da Casa 1, o que não contribuiu para chamar a atenção. Dessa forma, 

explicitava-se como a população suburbana é preterida de variadas formas e em muitos 

espaços: 

[...] compreenderemos o racismo institucional, também denominado racismo 

sistêmico, como mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva dos 

grupos racialmente subordinados – negr@s, indígenas, cigan@s, para citar a 
realidade latino-americana e brasileira da diáspora africana – atuando como 

alavanca importante da exclusão diferenciada de diferentes sujeit@s nestes 

grupos. Trata-se da forma estratégica como o racismo garante a apropriação 
dos resultados positivos da produção de riquezas pelos segmentos raciais 

privilegiados na sociedade, ao mesmo tempo em que ajuda a manter a 

fragmentação da distribuição destes resultados no seu interior (WERNECK, 

2016, p.17). 

Assim, como não houve intervenção dos supostos organizadores, o professor José 

Eduardo se predispôs a oferecer o lanche às jovens que estavam ali trabalhando. A partir daí, 

perceberam a necessidade de viabilizar esforços a fim de que o espaço fosse de fato visitado. 

Ela, então, divulga o Acervo nas redes sociais e começa a espalhar às pessoas próximas, pois 

ficava muito preocupada com o que fazer: 

O que vou fazer aqui? Não vou poder falar às pessoas o que estudei, nem 

nada, e achava realmente uma perda, pois era um espaço cultural, muito 
legal e o povo não conhecia, aí eu comecei a espalhar e Lilian também e 

Camila, e falei com uma tia minha que era professora, para que ela levasse 

os alunos e aí começou as pessoas foram...e o que mais encheu a primeira 
vez foi uma vizinha de Eduardo mesmo, que soube que tava tendo a Bienal e 

aí ela falou com o povo da rua e apareceu muita gente[...].(Caroline, 2019). 

Depois dessa intervenção, não faltaram mais visitantes; as pessoas iam, visitavam e 

ficavam encantadas pelo Acervo, pois este, antes da exposição, estava funcionando apenas 

como espaço de pesquisa, não existia ainda essa amplitude de visitação que se deu, de fato, a 

partir da Bienal. Desde então, as visitas se tornaram frequentes, e chegavam a atender em um 

turno por volta de 30 crianças, excetuando-se os adultos. Era, de fato, muito trabalho para um 

contingente tão diminuído de mediadoras, e não houve iniciativa das instituições em enviar 

mais pessoas, embora fosse visível a necessidade. 

Houve uma série de descasos da organização da Bienal com relação às pessoas que 

estavam trabalhando no Acervo da Laje. Não estavam tratando o espaço como os outros 

museus. Havia uma discriminação latente percebida tanto pela falta de acompanhamento, 
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quanto de materiais que estavam disponíveis em outros espaços, e que não foram concedidos 

ao Acervo.  

[...] corolário de uma visão que imagina uma realidade social concreta como 
não sendo perpassada de fio a pavio por relações de dominação e poder, com 

o intuito secreto de naturalizar e possibilitar acesso seletivo e arbitrário de 

classes inteiras de indivíduos, em detrimento de outras aos bens e recursos  
em disputa na sociedade [...] a dominação social se reproduz, 

necessariamente, dada a suposição de igualdade meritocrática de seus 

membros, sob forma opaca, pré-reflexiva e imperceptível à experiência 
cotidiana. O objetivo de uma teoria social crítica, na modernidade periférica, 

deve ser precisamente explicar as razões e o porquê os desclassificados e 

oprimidos sociais de toda espécie sentem a humilhação e a privação que 

efetivamente sentem. É a reconstrução dessa lógica profunda do 
funcionamento da sociedade brasileira, muito especialmente da forma 

singular como se produz a “concepção do valor diferencial entre os seres 

humanos”, entre nós e de como essa hierarquia valorativa logra se 
transformar em fundamento de práticas sociais e institucionais concretas[...]. 

(SOUZA, 2006, s/p). 

Caroline informa ainda a necessidade de se dar uma atenção maior ao espaço do 

subúrbio, pelo fato de ser pouco conhecido devido à localização e, também, por razão 

principalmente ética, pois deveria ser tratado no mesmo patamar que os demais espaços. 

Quando percebe isso, seu espanto aumenta, pois, na sua ingenuidade, não havia percebido 

ainda esses entraves, e pensava: “Oh meu Deus, que coisa linda que está acontecendo! E não 

via essas questões que é tão velada no Brasil as pessoas acham que não estão fazendo aquilo. 

O preconceito, o racismo, que a gente reproduz aí, como se fosse nada, sem perceber, e ali 

estava óbvio que a gente estava sendo preterido, e isso deu problema a Bienal inteira (...)” 

(Caroline, 2019). 

O conceito de racismo institucional transcende o âmbito das relações individuais. 

Refere-se à questão do poder como elemento constitutivo das relações raciais, sobrepondo um 

grupo social ao outro, favorecendo o controle direto ou indireto de alguns grupos em 

detrimento de outros, baseado em questões de raça e classe por exemplo. (ALMEIDA, 2018). 

A despeito de todos esses problemas, o produto final foi positivo. Caroline informa ter 

aprendido muito com essa experiência, pois aconteceram inúmeras situações significativas, 

algumas das quais ela só veio a entender a posteriori sua dimensão. 

Figura 2: Caroline apresentando o Acervo da Laje 
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Fonte: Acervo da Laje 

 

Embora tivessem sido preparadas para informar acerca da história da arte, sobre as 

técnicas utilizadas em determinadas obras e sobre os artistas, em tempo, as mediadoras 

compreenderam que esses conhecimentos de cima para baixo não iriam fluir naquele lócus. O 

trabalho desenvolvido foi denominado “mediação criativa”, e se deu de forma a ser aplicado 

no dia a dia, de modo a se perceber os interesses e interagir com os moradores locais. 

A gente recebia muita, mas muita criança mesmo, tinha umas que já eram 

fixas, todos os dias elas estavam lá por várias razões, porque não tinha 

lugar melhor para ficar, tinha uma que o pai bebia e aí o lugar que ela tinha 
pra fugir era lá, entendeu? E aí ficava lá, dois processos que eu achei 

interessante: primeiro foi o desenho, a forma de expressar, as crianças 

desenhavam e com o passar do tempo eu achei que os desenhos foram 
melhorando, e também delas começarem a entender do que se tratava o 

Acervo. Por exemplo, no Acervo tem muito da cultura africana, tem as 

máscaras e tal, no começo tinha muita criança que era de família de origem 
evangélica, elas iam pro Acervo porque achavam divertido, mas tinham 

medo das máscaras, achavam que era coisa do diabo, que é a leitura lá da 

religião evangélica, e eu ficava: “Pô, o que vou fazer? Eu não posso 

desvalorizar a visão da família, mas também não posso...” Aí começamos a 
conversar eu e as meninas e dizíamos a elas que elas não precisavam ser do 

candomblé, bastava respeitar[...] Com o tempo, elas foram respeitando 

mais, eu percebi isso, tanto que no fim da Bienal, eu lembro que alguma 
criança que chegou nova, falou alguma coisa da máscara, e uma das 

crianças que ficavam com a gente sempre falou assim: “Isso aí é cultural”, 

e foi mudando muito o comportamento, quando  chegava uma criança ou 

outras pessoas, elas mediavam, elas aprenderam o meu discurso, e com as 
crianças elas diziam: “Não mexam aí não”, elas começaram a cuidar do 

Acervo, começou a gerar ali um certo afeto. (Caroline, 2019). 

Outro fator de suma importância: a então mediadora, alude ao fato de os visitantes 

reconhecerem seu próprio espaço. Os museus do centro da cidade, principalmente os mais 

elitizados, geram um certo receio, pois normalmente as pessoas da periferia não circulam por 
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estes espaços, devido à barreira de desigualdade tangível que separa a sociedade em espaços e 

classes. Já no Acervo da Laje, a própria estrutura já deixava as pessoas mais à vontade. Ainda 

assim, observavam-se, em alguns momentos, episódios de distanciamento de algumas 

pessoas. Caroline relata uma situação, na qual um rapaz adentrou o espaço e, mesmo com 

todo esforço por parte das mediadoras, era visível seu desconforto. Após sua saída, a 

mediadora foi informada de que se tratava de um jovem perigoso, envolvido com o tráfico de 

drogas local.  

Eu pensei: Ih rapaz, como pode, eu que tinha que estar com medo dele, e ele 
com medo de mim, o conhecimento assusta as pessoas, fiquei pensando que 

tipo de poder a gente dispõe, que eu não tenho arma ou algo assim que 

possa causar medo em alguém, em relação ao conhecimento a gente 

constrange também, às vezes as pessoas ficam com receio de falar com a 

gente[...]. (Caroline, 2019). 

As mediadoras foram preparadas, por um tempo, estudando acerca da história da arte, 

arte contemporânea, arte moderna, e, quando chegaram ao Acervo da Laje, perceberam que 

aquele conhecimento, da forma como foi idealizada a sua transmissão, não faria sentido, pois 

nem sempre as pessoas estavam interessadas naqueles conceitos, que não tinham qualquer 

relação com suas vidas.  

Perceberam, então, que daquela maneira não iria funcionar, falar da obra, da técnica, 

etc. Porém, como o espaço é muito representativo, bastante ligado à história local, decidiram 

ouvir os moradores. Foi o início de uma mediação em que a população falava, enquanto as 

mediadoras informavam sobre arte e a história dos artistas. Isto acabou se tornando outro 

problema, porque localizou muitos artistas suburbanos, cujas histórias a própria mediadora, 

que residia na região, desconhecia; sabia de europeus, mas não sabia daqui, situação que foi 

contornado pela pesquisa e pela contribuição dos visitantes, que mesclavam suas histórias de 

vida à arte contemplada. 

Fato especialmente marcante foi a experiência de uma mulher que, avistando uma obra 

na qual se retratavam as antigas palafitas, relatou que vivia pedindo a Deus a oportunidade de 

ter uma casa na terra firme, tendo sido extremamente emocionante e confirmado que aquela 

metodologia adotada foi a melhor maneira de conduzir, de uma forma em que todos podiam 

falar. Seria, de fato, impossível desenvolver o trabalho proposto com o conhecimento trazido 

da universidade, com muita influência europeia, pois a arte estudada nas instituições de 
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ensino, mesmo quando falam de África e de outras realidades, é sempre sob a perspectiva 

hegemônica, dominante, colonialista. 

Diante dessa perspectiva, o Acervo da Laje pode ser visto como um lugar de 
memória que, inserido na contemporaneidade, escapa da história, uma vez 

que é constituído de lembranças vivas representadas por objetos e 

significados  que não estão fisicamente nas obras, mas nas lembranças que 
são remetidas quando essas são contempladas; um lugar híbrido em sua 

essência e atemporal em seu formato porque simboliza um lugar de memória 

coletiva, que promove o reencontro com o sentimento de pertencimento. É 
ainda um lugar de memória porque não se reduz a um objeto material, é 

antes um lugar que libera a significação simbólica, memorial, abstrata dos 

objetos – que são materiais – mas na maioria das vezes não o são [...]. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 52-53). 

 Foi clara a percepção de como as pessoas se identificavam e se sentiam representadas 

nas obras, no local, e aí está de fato a função da arte, sendo extremamente rica a troca de 

experiências. Ao final, se percebem os ardis da exclusão, e como o subúrbio e o que é 

produzido no seu entorno é invisibilizado, a partir de um intencional apagamento, ter no 

Acervo da Laje esse espaço que reúne obras e artefatos que contam a história desse povo e 

desse local, é imensuravelmente valioso.  

Importante perceber que, academicamente falando, o recorte de classe é feito, o de 

raça, nem tanto, preferindo-se o discurso de que não há racismo. Nos espaços comumente 

associados às elites, por mais que se faça, não é o bastante, não é o suficiente. A experiência 

obtida por Caroline no Acervo da Laje durante a Bienal, se manteve e evoluiu. Ela atribui ao 

museu-casa-escola e aos seus idealizadores o despertar dessa consciência do seu lugar como 

mulher, negra e suburbana. 

         Como estudante de arquitetura da UFBA, Caroline relata sentir na pele essa marca da 

exclusão. Pelo fato de ser um curso “elitista”, há situações em que, com relação ao 

conhecimento de mundo, fica difícil de acompanhar. Trata-se, realmente, de uma luta diária 

para se manter e provar que se tem capacidade para estar naquele espaço, em contraponto às 

pessoas oriundas de classe social mais elevada que possuem uma preparação para aquele 

espaço.  

Caroline se limita a não falar do restante do Brasil, não falar da Europa e sim do 

espaço que ela conhece, inclusive como forma de enfrentamento ao apagamento sofrido pela 

comunidade suburbana, periférica como um todo. Acredita na necessidade de criar raízes, 
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pois, historicamente, essa população foi condicionada a ver-se como inferior, e o Acervo se 

apresenta importante por isso também, na medida em que possibilita a reflexão de que esse 

lugar tem valor, belezas, é positivo, construtivo. 

3.1.2 Acervo da Laje por Ivana Magalhães 

No mesmo dia em que encontramos Caroline, ao final da tarde, nos dirigimos até a 

residência de Ivana Magalhães, onde seria realizada a coleta de narrativas com a mesma, e 

com Camila, que ficou de nos encontrar no local. Residente em Escada, bairro também do 

subúrbio, fomos recebidas com muita alegria e gentileza. Mulher, negra, esposa, artista 

plástica e pedagoga, articuladora cultural, professora da rede municipal de Salvador, trabalha 

com ensino fundamental, com jogos de linguagem e artes neste processo educativo.  

Ivana relata ter conhecido o Acervo da Laje em 2014, através de uma série de 

reportagens em um programa local, “Aprovado” 
19

. O tema da matéria – Visita ao Centro 

Cultural do bairro de Plataforma – tendo sido conduzida por José Eduardo, e mostrava as 

belezas do subúrbio juntamente com alguns articuladores locais. De pronto Ivana sentiu uma 

emoção intensa de ver o subúrbio sendo mostrado em toda sua pujança. Coincidentemente, 

era um sábado de manhã e ela estava se preparando para ir desenvolver uma ação social na 

então chamada “Cidade de Plástico”, hoje intitulada “Domínio Guerreira Zeferina”, localizada 

em Periperi, onde nasceram as ações sociais desenvolvidas por ela e o “Potinhoterapia” 
20

. 

 Justamente no momento em que se organizava para este evento com as crianças, 

Ivana se depara com essa reportagem, com o professor José Eduardo apresentando o subúrbio 

de uma forma completamente diferente do que estava acostumada a ver na mídia televisiva, 

com a positividade, a beleza e todas as ações culturais realizadas no bairro, a exemplo de 

algumas desenvolvidas no Centro Cultural de Plataforma. Tudo contribuía para a beleza, a 

exemplo da Estação Ferroviária Almeida Brandão, com a paisagem belíssima ao fundo, e da 

participação musical de uma Banda local chamada Tallowah. Aquele fato a tocou de uma 

forma que ela não pôde conter as lágrimas, a tocou pela maneira sensível e bonita que 

apresentava as belezas do subúrbio, constantemente invisibilizadas.  

                                                             
19 . Programa exibido em 21/12/2014, na Rede Bahia. 
20 . O Potinhoterapia é um projeto de arte, educação e terapia contextualizando os usos e costumes dos artefatos 

cerâmicos na cultura popular baiana e que contempla a Lei nº 11.645/2018 que altera a Lei 9.394/1996, 

modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena. 
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Imediatamente, conseguiu entrar em contato com o Acervo através das redes sociais e, 

no mesmo dia, teve início uma grande parceria. De pronto, foi apresentado o “Potinho 

Terapia”, e coincidiu que estava próximo a realização da 3ª Bienal da Bahia, de cujos locais 

de exposição o Acervo da Laje, na Casa 1, fazia parte com o tema É “ Tudo Nordeste?” 

Importante que, naquele momento, Ivana pôde participar do contexto da Bienal, 

compartilhando saberes através da arte produzida no Potinhoterapia, dentro de uma 

programação que a artista não conhecia. Esse fato se deu pela realização de uma oficina com 

as crianças de São João do Cabrito, através da cerâmica, que faz parte da cultura popular 

baiana em sua vertente indígena, ancestral, rural. Todos esses conhecimentos estavam sendo 

compartilhados, assim como a forma de fazer arte através da cerâmica. 

A partir daí, foram se estreitando os laços que unem a artista e o espaço, na arte e 

educação, entremeado com o carinho, o acolhimento e o afeto característicos do Acervo da 

Laje. Mesmo sendo moradora do Subúrbio Ferroviário de Salvador, e desenvolvendo ações de 

cunho social, Ivana ainda não conhecia o Acervo, fato que se deu a partir da projeção da 

reportagem. 

E quando eu percebo o Acervo da Laje naquela área de São João do 

Cabrito, Alagados, eu ficava me perguntando o tempo todo, meu Deus, como 
que eu não conhecia, que eu já trabalhava com arte, com ações sociais na 

comunidade eu não conhecia o Acervo da Laje? Foi necessária uma 

reportagem de âmbito municipal, o Aprovado só passava aqui em Salvador, 

se não me engano... e foi a partir daí, só a partir disso que eu conheci, não 
sei se posteriormente, com certeza, do jeito que o Acervo ganhou uma 

dimensão eu iria conhecer,  mas naquele momento foi gratificante, tão 

próximo de mim, tão importante pra mim, pro meu lado profissional 
inclusive, [...] foi um encontro que mudou a minha vida mesmo, e eu 

percebo que é exatamente isso que a gente quer aqui, do lado de cá, que 

haja esse olhar que   também é fundamental. (Ivana,2019). 

A partir deste relato, é possível perceber a emoção mal contida na fala de Ivana, e 

como o pertencimento ao território, identificado através das belezas mostradas no programa, 

se une ao ideal de vida e ao trabalho da artista.  

[...] o espaço de memória constituído no Acervo da Laje, tem a função de 

educar para o Outro, mas não um Outro distante, um Outro que faz parte da 
história daqueles que habitam o território no presente e por isso pode ser 

uma ferramenta importante para pensar o futuro, os projetos de vida e os 

impactos sobre as gerações futuras em relação a si e ao seu lugar no mundo. 

(SANTOS, 2016, p.193). 

 



67 

 

Figura 3: Crianças participando da oficina de Potinhoterapia no Acervo da Laje durante a Bienal  

 
Fonte: Caroline (2016) 

. 

Ivana relata ainda que, na sua infância, ela sempre estava às voltas com lápis e cores, 

desenhando e pintando, e as pessoas dizem que ela não sabia desenhar, então percebe que já 

havia algo intuitivo, a semente ainda não regada, e não atribui à sua família a culpa por isto. 

Segundo ela, as pessoas agiam dessa forma por não terem a consciência da importância da 

arte na vida de uma pessoa. Mesmo com a falta de incentivo, ela prosseguia porque havia algo 

que a direcionava para as cores, para as tintas, para este fazer, mesmo não sabendo 

exatamente o que era. Quando a “Alegria das Cores
21

surge, os formatos, os grafismos, 

aparecem praticamente de maneira inconsciente. Não houve planejamento, metodologia, 

técnica, a artista não atentava detidamente para observar o que estava produzindo. Depois de 

um período, observa que havia uma forma, havia uma cartela de cores, havia arte, por isso 

intitulou sua criação “Alegria das Cores”. Foi um processo de erros e acertos, de persistência, 

até finalmente chegar a uma característica peculiar, uma identidade deste trabalho realizado 

por ela. 

O Acervo da Laje tem essa importância fundamental de trazer o lado positivo das 

pessoas, do lugar e do fazer artístico; a arte muda a vida das pessoas. Ivana relata ainda acerca 

da experiência de um garoto que, participando de uma dessas atividades realizadas no Acervo 

da Laje, do alto dos seus 10 anos de idade, declara: “A arte, ela molda a nossa alma, ela 

acalma a minha alma”. O garoto faz parte de um grupo de flautas dirigido por um professor 

                                                             
21 . Alegria das Cores é uma estampa multicolorida criada pela artista Ivana Magalhães em meados dos anos 

1990. Não é fruto de pesquisa acadêmica, foi criado como forma de colaboração nas ações sociais desenvolvidas 

pela mesma, na época em que atuava na cidade de Plástico em Periperi, devido ao alto grau de vulnerabilidade 

existente na região. 
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de música. Com apenas oito meses de trabalho, ele já toca flauta transversal, o que, para uma 

criança moradora do subúrbio, constitui um poderoso vetor de transformação.  

De modo acentuado, desenvolvemos práticas que podem ser consideradas 
como fatores de proteção frente aos fatores de risco, vulnerabilidade e 

violência. É importante enfatizar que consideramos que a arte tem funções 

semióticas imprescindíveis para o desenvolvimento humano em contexto de 

situações adversas. (SANTOS, 2016, p. 196). 

Desempenhando esse papel de disseminar cultura, regando essas sementes nas 

pessoas, de que elas são capazes, de que é possível, o Acervo da Laje é fundamental para a 

mudança de vida, mudança do lugar, para desfazer os estigmas de violência arraigados e 

atribuídos a um único lugar: a periferia, mais especificadamente o Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, ao qual só se vinculam notícias de cunho violento e negativo. Dessa forma, o 

Acervo da Laje é, hoje, um órgão vital do Subúrbio Ferroviário. 

Sem contar com a extensão que é o Ocupa Lajes, que começou timidamente, restrito 

ao Subúrbio, aos artistas locais, mas que atingiu abrangência em nível municipal, tomando 

vários espaços da cidade, que redunda em troca de conhecimentos; é o centro vindo para o 

subúrbio, é o subúrbio estando no centro. O Acervo da Laje, para os artistas, é fundamental 

para sustentar suas obras, possibilitando visibilidade. O Acervo da Laje é um espaço de saber, 

único museu do subúrbio, cada vez mais agregando novas pessoas, novos artistas, 

estimulando os artistas a serem melhores a cada dia. 

Em meio à tentativa de invisibilidade do espaço do Acervo, Ivana nos conta uma 

ilustrativa experiência. Participando de uma reunião de gestores de uma escola municipal do 

subúrbio, Ivana incomodou-se por não haver nenhuma menção ao espaço casa-escola-museu, 

ao mesmo tempo em que o palestrante indicava a necessidade de se balizar de fontes, 

inclusive bibliográficas. O Acervo da Laje é, de fato, um espaço de materialidade da história 

do Subúrbio Ferroviário de Salvador. É necessário, portanto, apresentar os dados, as fontes 

bibliográficas, principalmente a partir das histórias, lutas e conquistas, contadas pelos 

próprios moradores sobre esse lugar de cultura e memória que é o Acervo da Laje. 
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3.1.3 Acervo da Laje por Camila Souza   

Camila Souza, conhecida como Mila, formada pela Oi Kabum
22

, Escola de Arte e 

Tecnologia da Cipó, infelizmente um projeto que não existe mais – o que ela lamenta muito,  

principalmente por acreditar ser sua vida dividida entre “antes Kabum” e “pós Kabum”; é 

também formada pela UFBA, no Bacharelado Interdisciplinar em Artes, e atualmente 

estudante de pedagogia, também pela UFBA. 

Conheceu primeiramente José Eduardo e Vilma nas reuniões do Fórum de Arte e 

Cultura do Subúrbio, em 2012. Ouvia muito falar acerca do Acervo da Laje, e, mesmo já 

tendo certa aproximação com seus idealizadores, ainda não conhecia, não tinha dimensão do 

projeto, só chegou a conhecer o espaço físico do Acervo em 2014, na Bienal. 

 Durante o curso de mediação para o trabalho na exposição, quando chegou ao seu 

término Camila foi contratada para trabalhar, tendo sido arguida se gostaria de realizar a 

mediação no subúrbio.  

Foi quando, nesse trabalho, conheceu o museu-casa-escola. Relata ter sido um tempo 

tão bom que, até hoje, sente saudades. Foi muito importante porque, até aquele momento, o 

Acervo era mais um espaço de pesquisas do que propriamente de visitação. A partir da Bienal, 

as portas realmente se abrem para a visitação do público. As visitas eram realizadas as 

segundas, quartas, sextas, sábados e domingos.  

Recorda que as crianças das imediações da Casa1, quando da descoberta do Acervo da 

Laje, encantaram-se pelo fato de nunca terem ido ao museu, a uma galeria, nunca antes 

haviam tido contato com obras de arte. Então, quando chegam naquele espaço, onde, além da 

experiência nova, elas podiam ter contato com as obras, no início havia a preocupação da 

mediadora, quanto à possibilidade de quebra dos objetos, devido ao número de crianças que 

visitavam o espaço. A surpresa das crianças foi algo tão valioso, ao ponto delas mesmas 

começarem a cuidar do Acervo: 

 

                                                             
22 . Oi Kabum, Escola de Arte e Tecnologia de Salvador, fez parte do Programa Oi Futuro, gerido pela CIPÓ,  

espaço de concepção e experimentação metodológica, voltado para jovens e adolescentes nas áreas de arte, 

tecnologias da comunicação e ação comunitária. O núcleo de produção tem como objetivos: realizar formação 

avançada, possibilitando trabalho e renda através de editais de arte e tecnologia, projetos temáticos, nas áreas de 

fotografia, design, computação gráfica, vídeo e webdesign. 
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Eles cuidavam mais do que a gente até, era um espaço de visitação, mas as 
crianças da rua não queriam apenas visitar, elas queriam ficar lá com a 

gente... rsrsr,  então as que estudavam  à tarde, passavam a manhã inteira, 

as que estudavam  pela manhã, ficavam a tarde inteira por lá, a gente 

precisava mandar elas irem embora, começa pra eles a ser um espaço, mais 
do que de arte, de conhecimento, começou ser também um espaço de lazer, e 

comecei  a pensar: o que vamos fazer com essas crianças? Não dá para eles 

ficarem aqui o dia todo olhando para nossa cara... então começamos a 

inventar...  (Camila, 2019). 

Dizíamos, vamos fazer desenhos de observação, vocês olham uma obra e 

reproduzem, outra vez, vamos fazer cartinhas, escrevam o que vocês acham 

do Acervo, como foi a experiência de conhecer, como é para vocês estarem 

aqui... tanto que até hoje Eduardo tem essas cartinhas guardadas, fazíamos 
também leituras, cada um escolhia um livro e a gente fazia uma tarde de 

leitura... (Camila, 2019). 

Além de todas essas criações, houve também diversas oficinas pedagógicas, como as 

mencionadas oficinas de “Potinhoterapia”, com Ivana Magalhães e Samba de Roda e 

Expressões Populares, com Natureza França. Vale ressaltar que essas oficinas não foram 

pagas pela Bienal, mas custeadas pelo próprio Acervo da Laje e as artistas, que colaboraram 

com sua arte e materiais, dispondo-se a realizar essas experiências de arte com as crianças do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador.  

O Acervo da Laje foi o espaço privado mais visitado durante a Bienal, também o que 

realizou oficinas e bate-papo por conta própria. Após ser inicialmente rejeitado, estes últimos 

foram apropriados pela programação da Bienal, por ter sido realizado com sucesso. Vale 

ressaltar que nos outros espaços do Centro no Palacete das Artes, por exemplo, a Bienal 

pagou pelas oficinas e artistas; já no Acervo da Laje, foi feito com a colaboração e o amor das 

oficineiras. Inclusive, o trabalho realizado com as crianças foi além do que havia sido 

contratado com as mediadoras.  

A mediação consistia em receber as pessoas, falar sobre os espaços, falar quem era o 

idealizador e das obras. Foi-se percebendo que, naquele território, não tinha como ser apenas 

isso, a partir do momento em que se veem crianças procurando, descobrindo um novo mundo 

dentro de sua própria comunidade. Foi algo incrível para Camila, pelo fato de ter nascido e se 

criado em Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador, e não ter tido essa experiência de um 

lugar como o Acervo da Laje, para ser iniciada nas artes. Camila só conheceu artes aos 16 

anos, através de sua entrada no projeto (hoje extinto) Oi Kabum, por isso, sempre se refere a 

essa fase como um divisor de águas...  
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Então, percebe-se o Acervo da Laje, dentro do subúrbio, possibilitando que a 

população cada vez mais jovem, tenha acesso à arte, que é um trabalho que deveria ser do 

poder público, mas não é isso que ocorre. Se não fosse a ação dos professores e outros 

profissionais, que se unem em prol de contar às crianças e jovens a verdadeira história do 

subúrbio, nada seria feito. Os governos representados nas três esferas (município, estado e 

federal) não se importam com esses valores; quem realmente se importa são os próprios 

moradores que, engajados nessa luta e resistência, se negam a contribuir com o apagamento 

da história suburbana, seja através da invisibilização de um povo e um território, ou através da 

divulgação de histórias de medo e violência, apenas. 

É preciso levar muito a sério a categoria povo, que não é simplesmente o 

oprimido, como também não é a totalidade do sistema, mas a essência do 

povo[...]. O povo num certo nível está fora do sistema, está no futuro; ao 
estar no futuro, já é homem novo.  O homem novo é o homem oprimido, mas 

não enquanto alienado, mas enquanto exterior ao sistema, sabendo que tem 

outras tradições, outra língua, outra cultura, mas que é considerada pela 
“cultura ilustrada”, como incultura, como analfabetismo, como não-palavra; 

porque a cultura ilustrada não tem ouvidos para ouvir, e por isso, então, crê 

que o Outro guarda silêncio. Mas não, não está silencioso. [...] Porque se é 

verdade que o oprimido não domina uma grande quantidade de categorias 
econômicas e políticas do sistema, tem outras categorias que o sistema não 

tem, que são o “ponto de apoio” da libertação. (DUSSEL, 1977 p. 269-270, 

grifos do autor). 

 Percebem-se as estratégias de combate à tentativa de apagamento sofrida pelo povo 

morador do Subúrbio Ferroviário, porém a importância do Acervo da Laje, como lócus de 

materialidade sobressai especialmente nas atividades desenvolvidas junto aos seus pares. Uma 

das que Camila percebe como de maior pujança, é a oportunidade de crianças, desde a mais 

tenra idade, acessarem a arte, por exemplo, através do “Potinhoterapia”. Não se trata de ver e 

saber que existe um artista, mas da possibilidade de criar junto.  

Um dos motivos que a impulsionou para a pedagogia, deve-se ao fato da relação 

desenvolvida com a arte a partir das séries iniciais. Camila acredita na arte como pressuposto 

primordial para mudança na realidade objetiva de milhares de pessoas marginalizadas e 

marcadas pelos estigmas que segmentam, castram, invisibilizam e cerceiam a movimentação 

de sujeitos em determinados espaços. 

A arte, da forma como é mostrada nas artes plásticas, como coisa perfeita, elaborada 

minunciosamente, dá a sensação de impossibilidade de ser produzida. Assim, um quantitativo 

imenso com potencial não produz arte, porque não se encontra incentivo, motivação. Camila 
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saiu da Kabum aos 18 anos e não ousava se denominar artista; acha, inclusive, que isso se 

deve ao fato de não ter sido ensinada desde pequena que ela produzia arte, que sua arte era 

importante e bonita. Até ela entender a importância e valor de sua arte, de seu lugar, de sua 

produção, foi um longo percurso. Acredita no Acervo da Laje como lócus de referência, 

quando se diz: 

Olha esse artista aqui, ele é de Fazenda Coutos, esse é de Periperi, esse é 

daqui de Plataforma, então a gente passa a ter referências de artistas locais, 

esta é só mais uma das diversas importâncias do Acervo da Laje. E para 
além disso, a gente ter referências de outras mulheres também, mulheres 

que estão ali, por que eu falo das mulheres? Porque talvez se eu não tivesse 

passado pela Kabum aos 16 anos, teria uma outra história de vida...  

A arte possibilita uma outra perspectiva de vida, possibilita outras 

referências, que produzem de nós, sobre nós, a partir de nosso próprio 
olhar, são os nossos falando da gente, e não mais os outros falando de nós, 

é uma outra referência do que eu posso almejar ser. (Camila, 2019). 

Camila pontua a falha dos poderes públicos, no sentido de não valorizar essas formas 

de vivência dos moradores de periferia, e justamente cada um desses que resiste, vai 

procurando formas de burlar esse sistema, essa estrutura. 

Neste sentido, Paulo Freire (2010, p.65) concebe a amplitude da cultura popular em 

promover “estratégias de resistências”, que se apresentam como formas de auxílio que 

objetivam escapar das malhas da invisibilização. Paulo Freire preconiza uma “ação cultural 

através da qual se enfrenta, culturalmente, a cultura dominante.” 

 O Acervo da Laje, como casa-escola-museu, mostra-se como um espaço afirmativo, 

expositivo, criativo, espaço de afeto, de acesso, de formação, de iniciação à arte e cultura, de 

valorização das belezas e histórias produzidas por um povo no seu próprio lugar.  

Uma expressão em arte seja pintura, escultura, peça, entre outras, carrega milhões de 

histórias, as quais nunca iremos dominar em sua totalidade, pois os significados são 

subjetivos, e o que é mais importante é expressar esses incômodos, possibilitando 

transformação; a arte, em todas as suas dimensões e linguagens, tem esse sentido educativo. 
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3.1.4 Acervo da Laje por Carla Maria Souza Leal 

Visando o fechamento desse capítulo, optei pela descrição da narrativa de Carla Maria 

Souza Leal. Uma mulher, filha, esposa, mãe, dona de casa, moradora também do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, que possui uma aproximação efetiva com o espaço, pois participa 

ativamente das atividades desenvolvidas no Acervo da Laje e estimula seus filhos, que ainda 

são crianças pequenas, a também estarem envolvidos no espaço.   

Eu sugeri a Carla, que ela procurasse identificar o que é o Acervo da Laje, que nos 

informasse acerca do espaço e de seus idealizadores, como e quando se deu esse encontro, e 

que me dissesse também sobre o surgimento e importância atribuída ao local.  

Carla é uma pessoa que conviveu com José Eduardo Ferreira Santos desde a infância, 

quando frequentavam os mesmos espaços, desde os grupos da igreja o qual faziam parte, até a 

própria região que habitavam no subúrbio ferroviário. Ela consegue identificar desde aquela 

época, o potencial e o desejo de realização que não se restingisse apenas a José Eduardo e sua 

família, havia nele um posicionamento diferente, de busca e necessidade por realizações que 

abarcassem a comunidade como um todo. O envolvimento genuíno com as questões sociais e 

como se debruçava no intuito de colaboração, era algo que extrapolava o ideal de um 

crescimento singular.  

Eu conheço Eduardo desde criança, a gente participava da Igreja Católica, 

frequentávamos a catequese, fizemos a primeira comunhão, o grupo de 

jovens, o coral para animar as missas, e Vilma veio um pouco depois, mas 
ela também fazia parte desse mesmo grupo. Então desde essa época que eu 

tinha 7 ou 8 anos de idade, “Duda” já demonstrava interesse em colecionar 

recortes de jornais, revistas, fotografias, entre outros, e esse hábito se 
fortaleceu ao longo dos tempos, mas ele sempre teve essa curiosidade de 

estar pegando recorte de jornais, revistas no chão e guardar. E isso até 

incomodava, algumas vezes, incomodava a gente. Esse hábito dele só veio se 

fortalecendo ao longo dos tempos, na adolescência, o quarto dele já era 
uma biblioteca, de jornais, livros, revistas, fotos, imagens, e tinha uma 

máquina de datilografia, que Duda usava para escrever os artigos, escrever 

os relatos, histórias de algumas pessoas da comunidade, resumo dos 
encontros e reuniões com amigos... então essa máquina de datilografia ele 

usava demais, então nessa época, ele até começou a fazer um estudo sobre o 

samba, eu acho que essa vontade de montar um espaço onde ele pudesse 

organizar todo esse material histórico sempre existiu. 

Com o passar do tempo, o distanciamento provocado pelas ocupações da idade adulta 

ocorre, mas não a ponto de destituir os laços que os uniu. E o retorno se dá justamente por 

ocasião da criação do espaço Casa-Museu-Escola. Sobre o Acervo da Laje, Carla descreve 
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deste modo, destacando a diversidade de obras e artistas locais ao ponto que reitera, 

conceituando o espaço como um lugar acolhedor que funciona também como abrigo e 

memorial de um povo e um lugar. Ela descreve de maneira sistemática e com elevação acerca 

dos tipos de obras que podem ser encontrados: 

O Acervo é um espaço acolhedor, onde temos contato direto com a arte e a 

beleza, então é um local que você chega e se depara com uma obra, observa, 
aí vai entrando e vai sendo tomado com uma coleção, uma diversidade 

incrível, são máscaras, quadros, azulejos, arte em madeira, xilogravura, 

livros, então é um espaço muito importante, e o mais importante de tudo isso 

é saber que grande parte do Acervo, são produções de artistas locais, então 

isso é de uma grandeza que não tem como se questionar. (Carla, 2019). 

 Nesse sentido, Santos (2018), versa acerca da necessidade da promoção da arte do 

encontro. Por considerar que sem o encontro das pessoas com as obras de arte atreladas ao 

território suburbano com suas memórias, costumes, formas de vivência e linguagens, não há 

como falar de diversidade cultural. Espaços como o Acervo da Laje, surgem como 

contraponto ao estabelecido hegemonicamente, provocando de maneira radical a aproximação 

de um povo que por séculos, lhes foi negado o acesso à cultura, arte e educação como 

instrumentos balizadores de uma reflexão crítica da realidade, promovendo dessa forma o 

despertar para a consciência de “povo para si”. (DUSSEL, 2010).  

Questionada acerca de sua aproximação com o Acervo da Laje, Carla retoma sua fala 

descrevendo a inspiração obtida para a construção do Acervo da Laje, indicada pelo professor 

Gey Espinheira, falecido em 2009. 

Falando sobre o surgimento do Acervo, na apresentação do doutorado 
quando ele escreveu sobre a violência, Gey Espinheira fez uma provocação, 

ele sugeriu que Duda pesquisasse a arte invisível no subúrbio, foi muito 

engraçado no dia, rsrs, então a partir dessa provocação, Duda foi fazendo 
descobertas de artistas locais, de histórias, de obras e foi aumentando a 

coleção. Então o Acervo começou a ser estruturado. Acho que a maior 

surpresa foi a participação na Bienal, então foi um reconhecimento incrível. 

Mas a ideia mesmo de montar o Acervo, foi a partir da provocação de Gey 

(Espinheira). 

Observar Duda falando de cada obra que tem no Acervo, com tanta 

propriedade, com tanta riqueza de detalhes, é muito legal, visitar o Acervo e 

ser acolhida por Vilma, que é uma mulher que parece ser frágil, mas que 
tem uma garra, uma energia, é engrandecedor, e você sai de lá renovado, 

você entra no Acervo de um jeito, você recebe aquela energia, e sai de outro 

jeito, renovado. 
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 Desse modo se percebe o aspecto de acolhimento existente no Acervo da Laje, 

converge para uma experiência de bem-viver, que será melhor explicitado no próximo 

capítulo. 

Eu já via “Dinho” como colecionador, nós estudávamos longe da escola, e 
nesse percurso, ele sempre ia catando alguma coisa, recortes de jornais, até 

borboletinhas caídas no chão... a gente colecionava borboletas mortas, que 

encontrávamos no caminho, a gente catava, colocava no livro e depois 

alocava em outro lugar, por isso quando digo que quando Gey Espinheira o 
provocou, para que ele pudesse falar sobre os aspectos culturais da história 

do subúrbio, acho que ele só fez completar esse desejo que já tinha nele em 

relação a isso. Por isso que falo que Gey, só reacendeu esse desejo, não de 
acumulador, mas de pesquisador. O que faltava naquele contexto era de fato 

uma oportunidade. (Carla, 2019). 

O aspecto de acolhimento no Museu-Casa-Escola é apresentado por Carla na fala a 

seguir, quando a entrevistada aponta a mudança de paradigma no Acervo da laje, em relação à 

associação do território com as artes e não a violência, assim como a importante visibilidade 

dos artistas locais. 

[...] O Acervo da Laje é muito importante porque é muito fácil associar o 

subúrbio à violência, e acompanhar o surgimento de um espaço onde 80% 

(não sei se esse dado é correto), mas eu acredito que 80% das obras são de 

artistas locais, e ver o crescimento e perceber que o Acervo é um espaço 
cultural, um museu onde as obras podem ser tocadas, onde há o projeto 

Ocupa Lajes, com rodas de conversas, bate-papos, é você perceber que não 

está sozinho, então eu vejo o Acervo como um espaço onde a arte local 
ganha visibilidade, onde podemos associar sim, o subúrbio a arte, o 

subúrbio à beleza, o subúrbio à esperança, é por estas e outras questões que 

costumo dizer que sou amante...rsrsr... É, sou amante do Acervo da Laje. 

Percebe-se ao longo dessas narrativas o potencial existente em cada pessoa que por ali 

circula e de como a experiência a partir do Acervo da Laje, contribui para seu 

desenvolvimento, tanto pessoal quanto dessa cultura dita suburbana. Esta mesma que se faz 

compartilhar, que se apresenta recheada de acolhimento, respeito e afeto, e visivelmente 

transforma, impulsiona nos projetando para o querer “Ser Mais” (FREIRE, 2000). Sendo que, 

essas se constituem em ações de cunho coletivo, educativo, que privilegiam as vivências, 

fortalecem os vínculos, em prol de ações de fato libertadoras. 

O Acervo da Laje desde a abertura de suas portas para visitação, tem recebido pessoas 

das mais variadas classes sociais, idade e formação, e essa circulação de pessoas favorece o 

encontro com as diferenças inclusive territoriais, se apresentando também como fator de 

troca, possibilitando na própria vivência compartilhada o ensino e aprendizagem. As pessoas 
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que tem a oportunidade de participar das oficinas, das rodas de conversa, e de demais 

atividades que são oferecidas, entendem de maneira abrangente que existem alternativas para 

a saída de estados extremos de vulnerabilidade; ressignificando o olhar sobre o estigma 

imposto historicamente, atuando a partir dai como multiplicador das belezas e riquezas que 

envolvem o território do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

É um lugar de cultura do SFS para mundo, quebrando as barreiras dos 

estereótipos existentes e carrega ele próprio a sua força de existir e toca de 

uma maneira imprevista por mim aquelas pessoas que o frequentam, pois 
peço que cada um descreva ou deixe um recado sobre as suas impressões e o 

que tenho eu lido e visto nos olhos das pessoas é algo que eu nem sequer 

imaginava; hoje além de pesquisador me tornei desde os 13 anos um 
educador, mas um educador que educa fora das salas de aula e com a 

poderosa contribuição da arte e da beleza, que são fundamentais em qualquer 

processo educativo, porque elas têm uma força surpreendente de significar a 

vida das pessoas. (SANTOS, 2014, p.180). 

O encontro com as obras de arte em seu próprio território faz com que as pessoas 

habitantes do Subúrbio Ferroviário de Salvador, passem a perceber nesta estética museal, 

influências e aproximações com suas próprias realidades, impulsionando questionamentos 

acerca da razão pela qual foram privadas dessa fruição de vida e beleza, que só a arte 

consegue materializar, este movimento e exposição, aguça a percepção para a potência 

existente em si, redundando em novas formas de sociabilidade e apreensões objetivas. 

Santos (2014) pontua que a superação da visibilidade imposta sobre a região do SFS é 

difícil, mas possível, desde que se utilize de instrumentos que viabilizem a superação das 

desigualdades, possibilitando o acesso à arte e a cultura, procurando realizar aberturas para a 

circulação de saberes produzidos dentro e fora do território. Tendo em vista que o cinturão 

que separa a periferia do centro é simbólico, e podemos reunir forças no sentido de abalar 

conceitos estereotipados arraigados. “Neste sentido tenho procurado fomentar encontros, 

descobertas e publicações de modo que o conhecimento produzido possa abrir novas pontes 

de comunicação” (SANTOS, 2014, p. 185). 

Em suma, é todo um processo de educação popular, que na contramão do exposto e 

praticado hegemonicamente, parte dos processos existentes a partir das experiências tangíveis 

desse povo excluído, mas não abatidos, e daí se arvoram neste constante movimento. São os 

mesmos que diariamente lutam e sobrevivem às constantes tentativas de apagamento, de 

invisibilidade, e por isso mesmo resistem bravamente ao genocídio cultural periférico. As 
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muitas dificuldades são na realidade a força motriz para a tão buscada libertação (ARROYO, 

2017). 

Figura 4: oficina de Fotografia integrando Itapuã/Abaeté ao Subúrbio Ferroviário23 

 

Fonte: própria 

Figura 5: Apresentação dos aprendizados e experiências obtidas a partir de oficina realizada no Bairro de 

Escada.24 

 

                                                             
23 As Oficinas de fotografia e a Oficina de pintura em tela fizeram parte do segundo Ocupa Lajes. Oportunizou 

um tempo rico de trocas e aprendizagens mútuas, em torno da cultura que circula entre os moradores dos bairros 

de Itapuã e SFS. O movimento desenvolvido nas oficinas pelas ruas de Itapuã e pelo Abaeté, tanto a culminância 

que ocorreu na Laje da Família Pedreira, na Rua Alto do Icuara, nº20, próximo ao Boteco do Capilé, 
proporcionando um reconhecimento ancestral sócio espacial entrecruzado com o fazer artístico de cada 

localidade. 
24 Atividade realizada em comemoração ao dia da cultura, a partir do AUÊ (Articulações Urbanas em Escada) 

em parceria com o projeto: Curiar Emaú - UFBA, no dia 13 de dezembro de 2018, o Acervo da Laje realizou 

várias incursões culturais e ofícios tradicionais como: Visita guiada pelas principais praias do entorno, coleta de 

materiais que contam a história do subúrbio, oficina de escultura, Oficina de pintura, com os jovens moradores 

do Subúrbio ferroviário, evento reconhecido pela SECULTBA. Disponível em: 

http://www.cultura.ba.gov.br/2019/04/16390/Itapua-recebe-exposicao-Ocupa-Lajes-nos-dias-13-e-14-de-

abril.html. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020. 

http://www.cultura.ba.gov.br/2019/04/16390/Itapua-recebe-exposicao-Ocupa-Lajes-nos-dias-13-e-14-de-abril.html
http://www.cultura.ba.gov.br/2019/04/16390/Itapua-recebe-exposicao-Ocupa-Lajes-nos-dias-13-e-14-de-abril.html
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4. A PEDAGOGIA DA BELEZA NO ACERVO DA LAJE 

Neste capítulo, nos propomos apresentar os aspectos referentes à beleza e à metodologia 

pedagógica utilizada no Acervo da Laje, identificando as assertivas e percalços que 

atravessam o território e o próprio museu. A configuração da prática educacional no Acervo 

da Laje ultrapassa as fronteiras do dito formal. É uma prática inusitada, insurgente, 

transformadora, de enfrentamento dos ditames estabelecidos hegemonicamente, possibilitando 

olhares apurados para uma realidade e território historicamente excluídos, negados. 

Os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador possuem em seu próprio lócus uma 

forte matriz territorial, que os fortalece no sentido de criação e fruição da arte e beleza 

produzidas internamente. Embora essa população circule por vários pontos da cidade, é na 

periferia que sua maneira de viver e fruir se apresenta em sua amplitude (SARTI, 2011). 

As formas como essas metodologias pedagógicas se apresentam causa um espanto 

considerável. Como imaginar uma Casa-Museu-Escola, bem no recôndito do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador? E mais ainda... Como compreender o alcance dessas práticas em 

termos de valor estético, artístico e educacional? 

Realizamos uma entrevista com o professor José Eduardo Ferreira Santos no espaço Casa-

Museu-Escola do Acervo da Laje, no dia 03 de outubro de 2019, com a finalidade de 

compreender desde o instante inicial da formação do Acervo da Laje, até os projetos futuros 

que envolvem a instituição e o próprio casal. As perguntas foram formuladas no intuito de 

entender a pedagogia que se apresenta e a maneira como os frequentadores do espaço acessam 

esse repertório de educação, arte e beleza suburbana. 

A pesquisa do professor José Eduardo com a finalidade de descobrir as belezas produzidas 

no e a partir do Subúrbio Ferroviário de Salvador, começa em 2009, 2010. No meio da 

pesquisa, em meados de 2010, José Eduardo descobre que o artista Otávio Bahia havia 

morrido (1943-2010). Artista periférico, residia em Fazenda Coutos. Suas obras são 

esculpidas em madeira, com motivos africanos, máscaras, corpos, anjos barrocos, imagens 

sacras variadas; podem ser encontradas em terreiros de candomblé da Bahia, em lojas do 

Mercado Modelo e Centro Histórico de Salvador. Há também obras expostas em museus de 

São Paulo, Minas Gerais e em muitas coleções particulares (SANTOS, 2014). Havia neste 

artista a percepção de que a arte invisível só se mostra a partir da materialidade da obra. 
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  A laje da casa dos pais do professor José Eduardo sempre fora utilizada como quarto, 

como canto de estudos e, ao mesmo tempo, para receber pessoas. Foi construída por ele 

mesmo em 2000, porque até 1999, a casa era de telhado. No ano de 2000, houve a primeira 

grande reforma que deu conta de subir mais um andar, até 2006, quando se fechou a laje de 

cima. Era um espaço em que ele habitava e também recebia pessoas.  

Em 2010, na continuidade da pesquisa, José Eduardo decidiu comprar as obras a princípio  

dos artistas que já haviam falecido, para se ter uma memória presente da arte naquela 

territorialidade. A primeira obra adquirida foi uma máscara de Yemanjá de Otávio Bahia, azul 

e preta. Quando Eduardo e Vilma foram ao mercado procurar outras obras de Otávio, porque 

ele havia falecido naquele mesmo ano, a informação que recebiam era que não existiam obras 

desse artista. A partir dessas negativas, o pesquisador foi impulsionado a frequentar cada vez 

mais os mercados, as lojas e a olhar por baixo dos boxes das lojas, porque normalmente é lá 

que ficam os excedentes das obras. A primeira obra de Otávio foi adquirida na intuição. Ele 

olha a obra e diz ao vendedor: “Quero aquela! Quando eu virei era um Otávio, assinado, de 

cedro. Tanto que o cheiro era o que mais me impressionava pela qualidade da 

madeira[...]”(José Eduardo, 2019). 

Depois dessa primeira obra, aconteceu um fluxo de obras de madeira, esculturas, que 

estão alocadas na Casa 1 na parede logo na subida, juntamente com outras obras de mulheres 

e orixás. O que foi acontecendo a partir daí foi muito orgânico, pelo caráter de Casa-Museu-

Escola. Para a família não houve dificuldade de aceitação ou estranhamento, porque já 

estavam acostumados com esse envolvimento educacional de José Eduardo. 

O primeiro grande assombro pela dimensão que a pesquisa estava tomando, se deu 

quando, pela primeira vez, a imprensa, através da revista MUITO, foi até a Casa 1, com a 

repórter Tatiana Mendonça, para fazer uma matéria. Pois, até então, não havia um projeto 

delimitado, escrito. O Acervo da Laje estava sendo organizado para que as pessoas pudessem 

ir até lá e ver as obras, a beleza, Era, na realidade, um movimento com a finalidade de 

desfazer a visão de que no subúrbio não havia artistas. Ali estava o contraponto para dizer: 

tem artista, sim! Tem escultor, tem pintor... 

Havia presságios do pesquisador, porque, para que ele de fato alcançasse um artista 

desses, levou algum tempo, pois não havia informações disponíveis na internet, por exemplo. 

O trabalho foi configurado muito em torno do presságio da beleza, da memória, porque havia 
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muita produção, mas que fora invisibilizada, daí surgia a intuição, a impressão de que, 

visitando bairros e o próprio centro de Salvador, essas obras poderiam vir a ser localizadas. 

Em sua alma de pesquisador, havia a ideia, a convicção de que uma riqueza em obras de arte 

se manifestaria, revelando toda a riqueza artística do Subúrbio Ferroviário de Salvador, e que 

o fator tempo seria determinante para que as coisas acontecessem. Era o prenúncio do que 

estava por acontecer; começava-se a mexer em um caldo cultural que ainda não havia sido 

descoberto.  

Tratava-se de unir subúrbio e arte, subúrbio e cultura, subúrbio e memória
25

, e a dimensão 

da memória precisaria estar atrelada à dimensão tempo, ao olhar, à percepção, para enxergar 

essa beleza ainda não descoberta. “É a vida que ilumina – se vale a metáfora - todas as coisas 

(não em sua particularidade), enquanto universalmente situadas como meios para o fim: a 

experiência de estar vivendo; a alegria de poder viver; a síntese de todas as experiências da 

vida enquanto possibilitantes da própria vida”. (DUSSEL, 2018, p. 9). 

Era necessário a entrada nos brechós com atenção redobrada ao que as 
pessoas descartam, de obras de arte inclusive, e isso foi dando um carácter 

educativo para essa pesquisa, esses 9, 10 anos a principio era a imaginação 

de que haviam descobertas a serem feitas, grandes artistas, mas sabia 
também que o fator tempo era essencial. É preciso paciência e tempo, para 

não se deixar corromper pelos corruptos inclusive. As obras estão 

espalhadas pelos locais e precisa de dinheiro para a compra dessas obras 
[...] nos brechós onde as pessoas doam obras, quando alguém percebe meu 

interesse, as pessoas redobram os preços, mas isso acontece muito na região 

do Subúrbio e na Cidade Baixa, no Centro não. No Centro há um certo 

respeito. 

Aqui vou num brechó e as pessoas pegam as melhores peças para elas. De 
repente é como se tivesse uma peça que não valia nada e porque eu 

manifesto interesse, ela começa a valer, nisso eu tô tranquilo, não tenho 

problema, mas dói ver como a corrupção... ela é a destruição da beleza, da 
memória e da possibilidade, então ver, aí, por isso não somos projeto social, 

somos Casa-Museu-Escola, isso é fruto do nosso trabalho, porque essas 

pessoas se aproveitam da boa vontade das outras pessoas da cidade que 

querem doar coisas achando que estão ajudando, e não estão ajudando... 
que a corrupção é prática... e nesses dez anos tenho encontrado gente assim, 

mas tenho encontrado muita gente boa também, que entende o que estamos 

fazendo e se tornam colaborador/colaboradora. E como de fato não temos 
segundas intenções com o desenvolvimento desse trabalho e professor é 

aquele ser que acredita em algo e vai fazer, porque isso sim é um trabalho 

educativo, isso produziu e está produzindo o olhar para a periferia de outra 

                                                             
25

. A memória é sim, um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, conotado pela cultura e pelo 

indivíduo. O tempo não flui uniformemente, o homem tornou o tempo humano em cada sociedade. Cada classe o 

vive diferentemente assim como cada pessoa. (BOSI, 2003, p.53). 
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forma. E a tendência é crescer, como tem crescido, você começa a se dar 
conta do que tem ainda por vir. Já houve tentativas de colonização do 

espaço, principalmente quando tentam trocar a nomenclatura do espaço, ou 

nos alfabetizar, catequizar, sugerindo questões que fogem à proposta do que 

se propõe a trabalhar. Já houve sugestões de vendas de camisas, entre 
outras coisas, é como se estivéssemos pedindo alguma coisa, não estamos 

pedindo nada! Até aqui se sustentam, se submetem a editais, já tem outros 

projetos, porque o que interessa é a vida do lugar, outras pessoas não, estão 

preocupadas com o comercial, o financeiro. (José Eduardo, 2019).  

Dessa forma, o caráter educativo do Acervo da Laje não está preso a estereótipos de 

pobreza. Antes a pobreza se apresenta como um lugar de humanidades, e como tal deve ser 

visto também à luz da beleza que a transforma e a atravessa.   

Na Casa 1 do Acervo da Laje, existem obras diversas, como esculturas, máscaras, 

pinturas, mas também existem outros artefatos que a priori não seriam obras de arte, mas que, 

ali no conjunto,  tornaram e ganham uma significância e harmonia, contando a história dos 

moradores, e por que não, dos transeuntes.  

José Eduardo explica que a cidade sempre olhou para o subúrbio como uma anomia, ou 

seja, sem a presença de um nome que o caracterizasse como tal, que lhe atribuísse significado 

e importância. Para se contar uma história, na maioria das vezes nos valemos muito da 

tradição oral, e para a escrita dialogar com a oralidade, não se pode parar, se faz necessário a 

marcação do contexto cotidiano. 

Por exemplo, uma placa Paripe/Rodoviária, fala muito de meu 

deslocamento pela cidade, o meu itinerário, e também faz parte da trajetória 

de muita gente, na verdade, um museu, a experiência museal, ela é do 
território, é relacional. Quando Zaca (artista, professor e colaborador do 

Acervo da Laje) traz, por exemplo, motivos de pratebanda, ou esculturas de 

cimento de casas que foram demolidas, ele está fazendo um deslocamento da 

memória e do território, quando você pega uma concha, que para mim é 
supernatural, para outras pessoas que não conviveram aqui, isso vira um 

acontecimento, para quem viveu se torna uma rememoração da vida. Isso 

mexe com todos os repertórios, porque o Acervo está no Subúrbio 
Ferroviário de Salvador, mas é pertencente ao mundo, e está aqui para 

mostrar que essa materialidade do subúrbio conta histórias ancestrais. Tudo 

que chega aqui vira artefato histórico, artefato cultural, se existem peças 
que provocam medo em algumas pessoas, em mim desperta admiração e 

alegria, por saber que aquela peça foi salvaguardada [...]nós sofremos 

muito com essa ideia do descartável, pense em quanta coisa foi queimada, 

jogada fora, e pensar que aqui não temos nem 1% dessa memória local. E 
em sendo 1% da memória local, o fato dela estar a vista, pode fotografar, 

pode tocar, pode fazer experiência sinestésica, isso educa a sensibilidade, 

por isso para mim, os artefatos são importantes, o ferro, os tijolos, as telhas, 
as placas, as conchas, os altares das pessoas, acho a coisa mais bonita 

quando as pessoas doam altares, dão uma placa, nome de barco, pois tudo 
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isso poderia ir pra o lixo. E nós somos deseducados a olhar a história da 

vida da gente. (José Eduardo, 2019). 

O Acervo da Laje tem essa provocação. Interessa o que é fruto do labor humano e que 

possa colocar as pessoas nesse território dos labores humanos e, principalmente partindo do 

simbólico, da cultura, uma questão que é sempre esquecida ou não difundida em relação às 

periferias. “A aisthésis opera nessa conjuntura como um exercício comunitário e cultural e por 

que não dizer, cotidiano, que se apresenta a partir do assombro estético diante da 

possibilidade do fluir para a vida”. (DUSSEL, 2018, p. 11). 

A provocação toda é essa enquanto as pessoas estão territorializadas. Se 

levarmos até elas, uma concha, ou outro artefato, uma peça de Almiro 

Borges, de Paciência, de Otávio Bahia, mostra-se publicamente, provoca-se 
uma revolução porque estamos dizendo: Nós temos territorialidade, nós 

temos memória, nós temos história e isso educa nesse mundo que é caótico, 

violento e que não tem projeto de vida para nós. Então nesse sentido porque 
o projeto de vida do brasileiro é muito no aqui e agora, é muito um projeto 

de sobrevivência, não é um projeto de existência. Daí quando você mexe 

com a dimensão memória do Acervo, com o acervo, se está fazendo isso, são 

histórias que podem vir a orientar outras histórias.  

Reconhecer as esculturas como as de Paciência é um sopro de vitalidade! 
Como pode acontecer quando daqui algum tempo alguém descobrir que eu 

morei aqui e que escrevi livros que estão espalhados pelo mundo contando a 

história do lugar. E isso porque, a gente faz pra gente, claro, que é alegria 
da vida e de viver, mas a gente também tem uma responsabilidade posterior 

que não se controla, mas que é bonito você saber que trata-se de algo que 

pode vir a iluminar alguém e um dia esses  meninos podem dizer: é possível 

estudar, é possível trabalhar, é possível pensar em arte, ganhar dinheiro, é 
possível! Pois certamente muita gente olha para gente e acha que não é 

possível, principalmente os olhares estereotipados, brancos, de fora, que 

vem pra cá achando que seremos colonizados de novo, nunca! A liberdade 
que a gente alcançou, a alegria que a gente tem de se saber contribuidores e 

contribuidoras  para a memória local, nacional, internacional, isso ninguém 

tira. E isso pode gerar algum medo nas pessoas a ponto de pensarem em nos 
colonizar, isso não vai acontecer. Primeiro porque não devemos nada a 

ninguém, isso aqui é fruto do nosso trabalho, tem pessoas que chegam aqui 

e querem nos ensinar a conduzir nosso trabalho dizendo: Por que vocês não 

fazem turismo comunitário? Já fazemos há mais de dez anos. Porque se 
vierem com a mentalidade de fazerem safári colonialista não vai ver... aqui 

vai ser orgânico, agendado, organizado, vai ter Vilma e eu, vamos receber, 

andar no bairro, comprar algo, se relacionar com as pessoas... não é vim 
pra cá para fazer self do bairro, como se fosse: Olha estou no meio dos 

selvagens, isso acabou! O turismo comunitário tem que respeitar nossa 

identidade, tem que respeitar os nossos saberes e fazeres. A ideia do Acervo 

é essa, não ser colonizado mais, potencializar essa ideia de que a periferia 
pode ter acervos, e acho que por conta do Acervo da Laje, outros vão surgir 

e eu acho isso super legal e colocar na pauta a discussão sobre memória, 

memória periférica, que foi invisibilizada, e essa memória ressurge com 
materialidade, com escrita, com difusão de novas narrativas, e isso tudo 

dentro de um processo educativo. (José Eduardo, 2019). 
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A pedagogia utilizada no Acervo da Laje é a pedagogia do acolhimento. Esta mesma 

que permite o toque nas obras de arte, o encontro com as pessoas, embala conversas e 

promove a proximidade com o/a gestor/a nas figuras de Vilma Santos e José Eduardo, o que o 

diferencia sobremaneira de outros espaços museais.  

José Eduardo nos expõe acerca da tentativa de alguns segmentos desqualificarem o 

aspecto museal do Acervo da Laje devido a sua matriz territorial. O fato de seu lócus de 

produção e visibilidade partir da região suburbana, provoca uma espécie de negação quase 

que instantânea por espaços elitistas e hegemônicos, que não conseguem compreender, como 

um museu pode se estabelecer e expandir-se alcançando inclusive outras cidades, estados e 

países, sem envolvimento do poder público, sem a presença e influência de pessoas ligadas á 

arte produzida no Centro, e quase sem capital de giro: 

Eu fui num colégio grande aqui de Salvador na Barra, que me pediram para 

expor algumas obras, eu escolhi e levei era só para expor. As pessoas 
vinham, e diziam: quanto é? Eu dizia não está a venda, é exposição, as 

pessoas respondiam: mas eu quero comprar! - Não é pra vender, o senhor 

tem que respeitar o Acervo. Você não vai chegar no MAM,  e dizer, quero 

essa obra, vou comprar, é justamente, a pessoa  ainda não tem equipamento 
cultural para entender que é um Acervo na periferia, ou o que é 

propriamente um Acervo. Que é pra provocar em você esse desenlace da 

beleza, pra você criar um desejo e resolver em você o desejo, assim como a 
gente resolve o da gente. Isso é muito de pessoas garantidas, que já têm suas 

vidas estabilizadas, salários garantidos... Outra me perguntou, por que não 

aceitamos voluntariado? Porque compreendemos que as pessoas precisam 

ganhar dinheiro para suprir suas necessidades, como admitir voluntários se 
não temos como dar uma contribuição, para o almoço, o transporte, não 

temos como pagar um salário... E por isso o desenvolvimento de relações 

livres, não há vinculação de seguidores, queremos que as pessoas tenham 

liberdade e tenham respeito pelo trabalho desenvolvido. 

Essas pessoas sempre tentam rebaixar a periferia, eu nunca pedi dinheiro, 

nunca fiz vaquinha, até agora temos nos sustentado, se um dia precisar, eu 

peço, mas já construímos a casa, estamos terminando a reforma da outra.. 
sem necessariamente ter essa coisa de pedir.. Mas é justamente essa visão 

de colonização, de não apostar no sucesso, na criação das outras pessoas e 

querer interferir de modo agressivo para dizer que uma realização local não 

pode sustentar. (José Eduardo, 2019). 

Neste relato, percebe-se como o estigma da pobreza tenta encobrir os significados sócio-

políticos-culturais que são próprios do SFS e do Acervo da Laje. Quando se tenta ignorar 

obras de arte da proporção das existentes no Acervo da Laje, se configura a tentativa de 

continuidade de um processo histórico de inferiorização de sujeitos a partir de seus espaços 

sócio culturais. Esse fator impulsiona o ir além, através dessa pedagogia que se realiza no 
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encontro em todas as dimensões: no encontro com as pessoas, com o território, com as obras, 

com as casas, e no que isso vai gerar como a realização das partes envolvidas nos encontros. 

A provocação instiga o olhar a partir da alteridade constituída enquanto povo. Aquele que 

interpela, atravessa- no a partir si. (LEVINAZ, 1980). 

   Nisto se mostra a proposta do Acervo da Laje como provocadora da percepção do 

sujeito enquanto ser no mundo (PONTY, 1999). Através de formas diversas de parcerias, da 

colaboração com artistas, universidades e população do entorno, vai-se gerando um caldo 

denso de cultura em uma relação ética e em pé de igualdade. No diálogo com a universidade, 

se oportuniza a abertura a novas perspectivas e trocas com o território local, fazendo com que 

as pessoas se reconheçam nos seus fazeres e saberes.  

Na obra de arte, não há só o produtor de um ente estético que desenvolve a 

mera estética natural, mas há uma comunidade, uma história cultural, como 
determinação determinante determinada de todo o sistema contextual de 

instrumentos civilizatórios que permitem esse desenvolvimento. A beleza é, 

crescentemente, uma nota de todo produto cultural, o campo estético vai 
estendendo-se e penetrando em todos os campos da existência humana. 

(DUSSEL, 2018, p. 15). 

Ocorre que, muitas vezes, a relação ou a experiência museal que as pessoas têm é a de 

“não toque”, “não pegue”, “não dialogue”, é de um segurança atento, que, na execução de sua 

atividade laboral, é ensinado a inibir as pessoas de fazerem uma experiência estética, uma 

experiência de memória; na medida em que a arte, seja ela de qual tipo for, é capaz de acionar 

a memória e a subjetividade, provocando dimensões adormecidas, muitas vezes, pelo 

mecanicismo da vida laboral cotidiana. As experiências em espaços onde não se manifestam 

esse caráter de proximidade se apresentam como experiências distantes, de acervos e obras 

que não dialogam com certos públicos e segmentos populacionais. 

 No Acervo da Laje, a mola propulsora se apresenta através da autonomia, e a interação se 

vive através da casa-museu-escola, como espaço de fortalecimento de vínculos, de fruição da 

arte e beleza compartilhada, e também como projeto educativo. Todos esses aspectos são 

fatores que contribuem para o fortalecimento de novas formas de ensino-aprendizagem, a 

partir, principalmente, das trocas de cunho cultural, como também oportunizam novas 

experiências e o surgimento de olhares críticos, reflexivos e ressignificativos. 

A abordagem realizada pelo Acervo da Laje consegue abarcar desde crianças de menor 

idade, passando por adolescentes e jovens adultos nas universidades, enfim, todas as faixas 
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etárias conseguem circular e aprender, contextualizando a experiência estética com a própria 

vida. É um trabalho educativo com aquilo que impressiona, pois a escola em muito perdeu a 

capacidade de encantar.  

A aprendizagem acontece através do desejo, mas também da estupefação diante das 

coisas, e a beleza e a arte provocam isso, quebrando os preconceitos. A arte realiza essa 

função de trazer à tona dimensões inimagináveis, e oportuniza a revelação do horizonte para 

que se possa conversar com todo o mundo. A quantidade e a variedade de pessoas que 

circulam pelo espaço do Acervo da Laje, favorecem esse viés transformador, no entendimento 

de que, se não se trabalha a memória nos territórios, seremos sempre reféns de outros/as.  

Gosto muito quando vêm crianças, adolescentes, universitários, adultos, 
pesquisadores, idosos, porque cada um é um encontro diferente. Tem 

momentos em que há necessidade de uma didática mais apurada, encontros 

em que se deixa a pessoa livre, olha a distinção: didático e livre, didático 
prende muito. Por exemplo, as crianças precisam tocar para conhecer, para 

aprender a ler as peças, aprendemos muito com elas. Teve uma ocasião em 

que observando os azulejos, as obras de Prentice, elas descobriram que 

todas as personagens estão voando, porque entre o pé e o chão há uma 
sombra, uma descoberta dessa feita por uma criança... e cada criança 

escolhe uma peça que mais se identifica. (José Eduardo, 2019). 

 
Figura 6: José Eduardo em momento de interação com crianças de uma escola do bairro 

 
Fonte: própria 
 

Quando nos reportamos ao carácter da educação formal, o que se percebe hoje é que a 

maioria dos livros didáticos não oferece insumos para o refletir, para o criar, são secos, 

formados por perguntas e respostas na maioria das vezes prontas, que não dialogam com seus 
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infantes leitores. “Estou assombrado porque o Acervo da Laje vai compor um livro didático 

do IBEP da escola pública do 9º ano, tem uma foto e um texto falando sobre o Acervo, mas o 

que acontece na maioria das vezes é o repertório, a referência que não se tem. O que estamos 

favorecendo é o reconhecimento do território local”. (José Eduardo, 2019). 

 O Acervo nunca é um arquivo ou patrimônio cultural acabado. O entendimento de que 

interessa muito o processo, esse carácter educativo, atualiza a percepção, o olhar, há uma 

dimensão que é do tempo e do cuidado com cada obra, e isso só se consegue acompanhar no 

caminhar junto, no processo curatorial. Contrariamente ao que acontece em outros museus 

com formatação europeia, determinada, no Acervo da Laje a dinâmica é constante. 

[...] Lembro de uma estudante universitária que uma vez comentou que 
éramos um gabinete de curiosidade comunitária, ela falou certamente a 

partir de alguma museóloga, eu não vou discutir, porque essas pessoas não 

têm dimensão do que é e do que tem aqui, olha, eu tenho que cuidar de 
Prentice, tenho que cuidar de Vilma, tenho que cuidar de Léo, tenho que 

cuidar das obras,  da minha família, tenho que cuidar de tanta coisa...tanta 

gente que doa obras, quadros, e aí vai... é casa-museu-escola, tem essa 

dimensão educativa, e tem a premência das obras, a questão é que as 
pessoas não esperavam que tivéssemos esse nível de elaboração, e a 

quantidade de obras que provocam o deslocamento e a materialidade que é 

territorial. Essa discussão de que o território é plasmado pela memória, 
pelo aspecto artístico, estético, relacional, cultural de quem entrou aqui e 

começamos a perceber a importância de que as pessoas transitem pelo 

bairro, para perder o medo de circular pelo subúrbio, entendendo isso tudo 

fica mais refinado. 

Quando você tem uma conquista na vida, você não retroage, é preciso ter 

muitas forças negativas pra você retroagir, mas as forças do bem, elas estão 

tão encarnadas que você não volta mais atrás, é porque refinadamente você 

é outra pessoa no sentido que a força daquilo operou em você uma 
transformação que não te reduz mais, podem falar mal do Acervo, mas 

sabem a riqueza e a beleza do que a gente está construindo, quanta gente 

estamos educando, formando, aprendendo, quantas amizades estamos 
constituindo, quanta vida mesmo em situações dificílimas e complexas, é um 

sopro de vida nessa cidade, na vida de tanta gente, e as coisas sagradas, as 

coisas bonitas, a gente não brinca com elas, então é isso aqui de manhã de 

tarde de noite, é isso aqui todo o dia, e é orgânico. Aqui todo mundo é bem 
tratado, para as pessoas entenderem como Aninha Franco disse naquele 

dia, vocês vão entrar na minha república porque você conhece os pontos de 

luz, aquilo me arrepia até hoje. O Acervo nesse sentido é seletivo, alma ruim 
não pisa aqui, porque isso que é amuleto, a gente aprender a ler áurea. 

(José Eduardo, 2019). 

José Eduardo explicita que uma obra produzida por um artista não pode ser jogada no 

lixo ou descartada como algo sem significância, e nos informa o por quê: 
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[...] na sua sensibilidade ele quis transmitir algo, interessa o que ele fez, o 
que ele me transmite, o patrimônio que ele deixou, ou melhor, o fratrimônio, 

porque é um patrimônio de irmãos e irmãs, porque enquanto as pessoas 

querem se destruir por causa disso e daquilo, eu quero entender quem é meu 

irmão,  quem é que eu posso contar, o que ele quer me transmitir, porque ele 
me provocou tanto, o encontro com uma obra dessa provoca a cabeça de 

uma criança. Outro dia estava passando pela rua e um menino disse: olha o 

tio que salva a arte da gente. Eu não estava preparado, mas a privação 
cultural é marcada pelo fato de você estar numa casa e você não ter 

insumos para criar, pois isso desenvolve a inteligência, não a professora 

repetir e o aluno copiar, a leitura de mundo se faz em ambiente preparado 

para isso. (José Eduardo, 2019). 

 Desse modo, cada vez mais esse método, essa pedagogia se fortalece, pois há a 

característica de acolher, não afastar, de possibilitar, a partir da beleza, a identificação de cada 

sujeito enquanto uno, mas também enquanto povo. Não se observa, por exemplo, nos museus 

elitizados, o(a) gestor (a), se colocar à disposição dos visitantes para explicar o surgimento da 

instituição que representa, ou sobre a importância e/ou característica de determinadas peças 

ou obras de arte. O diferencial do Acervo da Laje se sobressai a partir dessas singelas e 

importantes atitudes, que fazem sentido na vida das pessoas que por aquele espaço circulam. 

4.1 A Estética reveladora e libertária promovida pelo Acervo da Laje 

A arte possui funções que vão além do deslumbramento diante da beleza, ela traz 

provocações que remetem a espaços sócio temporais, revisita memórias na maioria das vezes 

adormecidas, além de inspirar e promover elevação, e projetar o futuro com sentido 

teleológico. “A arte é tão antiga quanto o homem. É uma forma de trabalho, e o trabalho é 

uma atividade característica do homem”. (FISHER, 1981). 

De acordo com Iamamoto (1999), o trabalho é a atividade própria do ser humano, seja 

ele material, intelectual ou artístico. É por meio do trabalho que o homem se afirma como um 

ser que dá respostas prático-conscientes aos seus carecimentos, às suas necessidades. O 

homem é o único ser que, ao realizar o trabalho, é capaz de projetar, antecipadamente, na sua 

mente, o resultado a ser obtido. 

[...] A arte é uma técnica (tékhne), mas uma técnica muito especial, 

enquanto o artesão ou o tecnólogo (por exemplo, o pedreiro ou o engenheiro) 
são somente técnicos na atualidade, sem o componente estético em seu ato 

produtivo – noutras palavras, sua atividade consiste, simplesmente, em 

trabalho. Nas culturas clássicas, ao invés, o técnico era simultaneamente um 

artista. Fídias era um artesão-artista que esculpia figuras para o Partenon 
(outra vez, um exemplo helenocêntrico). Já o artista moderno se diferenciou 

do mero técnico (artesão ou tecnólogo) e se definiu somente como o 
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produtor de obras de arte, e não de outras obras artesanais ou tecnológicas, 
não estéticas. Nasce, assim, a expressão da arte pela arte, com relativa 

autonomia face a outros campos de atividade humana. Isso dificulta a 

aclaração dos conceitos. Por isso, nos situaremos no presente e refletiremos 

sobre a distinção entre aísthesis e obra de arte propriamente dita mas 
também sobre a relação do campo estético com outros campos. (DUSSEL, 

2018, p. 14). 

 Por meio do trabalho principalmente artístico, o homem se afirma como criador, não 

só como sujeito pensante, que age consciente e racionalmente. Sendo o trabalho uma 

atividade prático-concreta e não apenas espiritual, opera mudanças tanto na matéria ou no 

objeto a ser transformado, quanto no sujeito, na subjetividade, pois permite descobrir novas 

capacidades e qualidades humanas. (IAMAMOTO, 1999). 

Quando se aprecia ou se trabalha numa obra de arte (pintura, escultura, 
música, etc.), confronta-se com o outro (a arte), e esse encontro nos coloca 

num eixo, nos harmoniza ou desafia. A arte realiza em nós uma lenta, 

silenciosa, mas profunda educação, autodomínio e conhecimento, disciplina 
e respeito. Pouco a pouco, observador e arte se fundem. Dá-se uma catarse. 

A arte é a vida em harmonia, enquanto a realidade, nem sempre. (PASTRO, 

2012, p. 47). 

 

Figura 7: Criança decodificando obra 

 
                                       Fonte: Caroline 

 

 

Percebe-se, na figura acima apresentada, o quanto o encontro com a obra de arte 

envolve a criança e a impele à decodificação do símbolo artístico. A possibilidade do criar, do 

projetar-se para uma dimensão que a identifique com a arte, se intensifica através da abertura 
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a esses espaços de fruição e elevação através da beleza. Suassuna (2008), baseado na ideia 

kantiana da beleza, defende que a beleza não se dá unicamente a partir das características do 

objeto, mas que se apresenta com base em uma construção do próprio espírito do sujeito. A 

estética, então, se manifesta como experiência singular do sujeito. Dessa maneira, a maior 

importância está no que a pessoa experimenta ao visualizar determinada obra, e não 

simplesmente na obra em si. 

O Acervo da Laje tem, de fato possibilitado em suas práticas e portas sempre abertas, 

essas experiências, reafirmando que seu contexto de periferia não o priva de elaboração 

estética. Nas palavras de Dussel: 

O simples fato de que a aísthesis se exerça como experiência no mundo 
(humano, o que é uma redundância), determina inevitavelmente a cisão ou 

distinção entre: a) o mero ser no mundo, ante as coisas reais, como entes 

com sentido (e, por isso, como belos ou não) dados ao uso meramente como 
natureza; ou b) dados como coisas reais modificadas pela produção, 

trabalho, intervenção transformadora do humano. Dessa maneira, passa-se de 

uma experiência da natureza como tal, à natureza transformada em cultura 

[...] Nessa totalidade cultural, a estética joga um papel fundamental. Não 
somente pelo estilo do gosto da aísthesis – e, nesse sentido não 

individualista, pode-se dizer que o gosto ou a aísthesis (como exercício 

comunitário e cultural do assombro estético ante a disponibilidade para a 
vida) - impõe-se, de alguma maneira, à totalidade dos membros de uma 

cultura[...]”.(DUSSEL, 2018, p.13). 

 Desse modo, a estética se manifesta como experiência ontológica que pode se refletir 

em nível individual, mas que também se desdobra a partir de componentes pré-existentes 

conformadores de uma cultura local. 

 Marcando sua perspectiva epistemológica que, aqui, será assumida em campo estético 

Dussel (2018), afirma que a filosofia da libertação não nasce a partir de si mesma, como se 

não houvesse outro a ser escutado. Ela nasce do processo de acolhimento, da escuta 

qualificada, da relação que reconhece a dignidade das alteridades em questão. No contexto de 

colonialidade latino-americana, tais alteridades se apresentam como figuras excluídas e 

oprimidas pelo sistema, e sua palavra, quando proferida e ouvida, redunda em sentido aos que 

também necessitam ser libertados. 

 Essa constatação permite a movimentação da estética produzida e difundida a partir 

de lugares considerados pelo sistema hegemônico como lugares de não produção, os quais 

ressurgem com identidade única, forte, e operam como centros de resistência, a partir de suas 
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próprias tradições. Desse modo, responde-se ao fenômeno típico da globalização capitalista 

que suprime aqueles tidos como periféricos, como invisibilizados no sistema mundo. 

Esse aspecto da estética está presente, principalmente, na região onde está situada a 

casa 2 do Acervo da Laje, na qual, a vista do encontro do mar com a maré nos brinda com 

uma beleza única, que acolhe e encanta. Somente esse atributo já seria passível de desmontar 

anos a fio de vinculação negativa do território com a suposta ausência de beleza. Mas, esse é 

só o início de uma viagem pelos recônditos da memória e da vida pulsante no Acervo da Laje. 

O Acervo da Laje consolida-se como espaço que contribui para a redefinição de 

histórias de vida, na medida em que, através da arte, da beleza compartilhada, da 

comunicação, compreende e promove esse movimento de interação, tanto com quem produz a 

arte, como com quem a observa sincera e atentamente, permitindo o encontro do visitante 

com sua própria subjetividade e, dessa forma, estimulando-lhe a alcançar a potencialidade 

existente em suas próprias experiências, de modo a afirmar significativamente o seu projeto 

de vida. 

 Essa fruição de e para a vida pode ser iniciada pelo contato promovido com a beleza 

existente nas obras de arte, mas comumente a população periférica é alijada desse 

entendimento e contato, por ser considerada pelo poder hegemônico como povo sem 

elaboração estética e cultural, sendo que tal distanciamento é estrategicamente imposto no 

intuito de constituir um fosso entre as classes sociais, de maneira que não seja possível, ou 

que o seja com muito esforço, a igualdade entre os saberes/conhecimentos que as separam. 

 Pastro (2012), informa acerca do elemento educativo presente na arte e beleza, e de 

como esse contato, em um nível profundo atua como fator de preparação para a vida, 

configurando arte e beleza como questionadoras do status quo instituído, não permitindo a 

inércia do homem e da mulher diante da vida, exigindo transformação e impulsionando para  

novas experiências que redundem em ser mais. 

A educação pela arte e beleza educa a vontade e a inteligência. Abre-nos 

para a vida e não nos deixa servis da técnica, da informática, do consumo, 

etc. A arte nos faz seres criativos, senhores, não escravos. Como processo 

criativo, a arte cria personalidades equilibradas que geram à sua volta 
espaços belos, continuidade daquilo que se é, reflexos da beleza 

contemplada, cativada e cativadora. [...] Enquanto a sociedade nos traz 

ofertas gigantescas com desejos absurdos e enganadores, fantasmas 
ilusórios, propostas assassinas, suicidas e indecentes, a beleza em sua 
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simplicidade e gratuidade (uma cor, um traço, um som) nos envolve, nos 

reorganiza e reaviva a própria vida. (PASTRO, 2012, p.48, 49). 

      Em nosso contexto, a arte é destinada a educar a sensibilidade, o olhar, para se dá 

conta da quantidade de homens, mulheres, jovens, idosos e crianças que vivem em extrema 

vulnerabilidade social nos mais diversos espaços periféricos, a exemplo do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador. Porém, há de se atentar para o que faz com que essa mesma 

população vulnerabilizada, negada em seus direitos, possa criar, mesmo diante de situações 

adversas, marcadas pela precariedade, ao adquirirem uma consciência de “Povo para si”, 

aguerrido e potente, de modo a ressignificar o seu próprio território.  E dessa maneira, esses 

sujeitos, a exemplo dos artistas que compõem parte das obras expostas no Acervo da Laje. 

(DUSSEL, 2018). 

    O artista Adilson Baiano Paciência
26

, escultor periférico, através de sua obra que se 

configura como um processo ativo, vivo, encarnado, possibilita o diálogo com nossas 

experiências, e memória. Ele já não vive mais, mas deixou seu legado de beleza. E sua obra 

persiste nessa forma de materialidade, promovendo o diálogo mesmo estando o criador 

ausente. O acesso às obras de arte é importantíssimo para o desenvolvimento genuíno de uma 

consciência humana e política.  

[...] Agora uma coisa importante, nós batalhamos para chegar até aqui, 
Prentice e outros artistas para mim é um espanto porque mostra o quanto a 

cidade se deseducou diante dos artistas e a gente está se reeducando a 

partir deles, estão ensinando a gente um modo de estar na cidade, lidar com 

arte, que até então não éramos acostumados. A generosidade de Prentice
27

 
por exemplo a ponto de dizer que nada daquilo tem valor, o que tem valor é 

nossa presença e  amizade...e essa coisa bonita, esse encontro é muito 

importante para ele que está sendo reconhecido em vida. Que essa é a coisa 
mais importante. (José Eduardo, 2019). 

 

Esse mesmo território suburbano, também é marcado, atravessado por ausências de 

cunho social, educacional e por outras necessidades básicas devidas ao processo de 

invisibilização e negação imposto às comunidades periféricas.  

                                                             
26. Adilson Baiano Paciência morou em Paripe, porém não há biografia sobre ele. Sabe-se que era um escultor 

negro, que vendia suas obras no Mercado Modelo. A exposição das obras desse artista suburbano, foi  realizada 
na Casa 2 do Acervo da Laje, tendo inclusive sido noticiada pelo G1 em 27 de novembro de 2019: 

https://g1.globo.com/ba/bahia/o-que-fazer-em-salvador/noticia/2019/11/27/exposicao-com-obras-do-
escultor-adilson-baiano-paciencia-pode-ser-visitada-no-acervo-da-laje-no-sao-joao-do-
cabrito.ghtml?fbclid=IwAR3J-E6hbFwJVypRwsdESacMSnqqH7OaBIuUZjbOnCE3PO-jWN2KonGrxJg,  
27 . Prentice Carvalho, artista plástico, mantém seu ateliê em um casarão do século XIX, na Ribeira, onde recebe 

diariamente turistas e consumidores. O artista, que já trabalhou com pintura em tela e cerâmica, atualmente se 

dedica aos azulejos e é um dos artistas que contribuem produzindo obras exclusivas para o Acervo da Laje. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/o-que-fazer-em-salvador/noticia/2019/11/27/exposicao-com-obras-do-escultor-adilson-baiano-paciencia-pode-ser-visitada-no-acervo-da-laje-no-sao-joao-do-cabrito.ghtml?fbclid=IwAR3J-E6hbFwJVypRwsdESacMSnqqH7OaBIuUZjbOnCE3PO-jWN2KonGrxJg
https://g1.globo.com/ba/bahia/o-que-fazer-em-salvador/noticia/2019/11/27/exposicao-com-obras-do-escultor-adilson-baiano-paciencia-pode-ser-visitada-no-acervo-da-laje-no-sao-joao-do-cabrito.ghtml?fbclid=IwAR3J-E6hbFwJVypRwsdESacMSnqqH7OaBIuUZjbOnCE3PO-jWN2KonGrxJg
https://g1.globo.com/ba/bahia/o-que-fazer-em-salvador/noticia/2019/11/27/exposicao-com-obras-do-escultor-adilson-baiano-paciencia-pode-ser-visitada-no-acervo-da-laje-no-sao-joao-do-cabrito.ghtml?fbclid=IwAR3J-E6hbFwJVypRwsdESacMSnqqH7OaBIuUZjbOnCE3PO-jWN2KonGrxJg
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Trata-se aqui da dimensão poética do trabalho educativo em perspectiva de libertação. 

Pois o ser humano, mesmo em condições mais adversas, é capaz de produzir belezas; o que 

falta, na maioria das vezes, é oportunidade para que o sujeito possa expressar-se. No Acervo 

da Laje, busca-se justamente isto: mostrar que, mesmo em território periférico, é possível a 

beleza, a criação, a fruição. Esse é um fator de educação para toda a cidade, para que se 

comece a olhar as periferias como lugar de pulsação, de vida. 

Não é a tôa que saiu na segunda feira uma matéria no jornal Correio da 
Bahia, e logo depois no domingo uma outra reportagem na Revista Muito, 

falando da efervescência cultural do Subúrbio. Muita coisa está 

acontecendo! Com dinheiro a gente trabalha e sem dinheiro a gente 
trabalha! E o motor da invenção não para nesse sentido, o motor da 

invenção, é que a gente precisa para viver, mostrar e construir e elaborar 

aquilo que às vezes a gente vai tecendo na solidão do que é ser periferia 
muitas vezes. Enquanto as pessoas estão com seus espaços estabelecidos, 

nós estamos tentando sustentar o nosso. E essa é a grande sacada desse 

encontro com a arte, a gente está revelando para a cidade, que as pessoas 

daqui tem uma produção contínua em arte, cultura, intelectualidade, só que 
isso muitas vezes não chega, e o meio de chegar acaba sendo do nosso jeito. 

Eu estou lembrando de um menino, que achou estranho entrar em uma casa 

para chegar num museu. Eu disse a ele que no subúrbio, a gente é mais 
velho morando aqui, e a casa sempre foi lugar de sociabilidade e não lugar 

da proteção burguesa que você vive, você pode morar num prédio e não 

conhecer os seus vizinhos, aqui querendo ou não a gente  se conhece, se dá 
bem, briga, faz as pazes, todos se conhecem, faz parte da sociabilidade. 

(José Eduardo, 2019). 

A menção feita por José Eduardo se refere à matéria publicada no Jornal Correio da 

Bahia
28

, na seção denominada “Vida”. A reportagem de Marina Silva compreende a proposta 

do Acervo da Laje, ao relacioná-la aos conceitos de beleza, riqueza e bem-estar. A matéria 

ocupa duas páginas completas, correlacionando fotos das obras e falas/fotos dos idealizadores. 

Figura 8: José Eduardo, foto de chamada da matéria no Correio da Bahia, Casa2 Acervo da Laje. 

 

                                                             
28

 Matéria publicada no dia 16 de setembro de 2019, versão impressa e disponível também on-line em: 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/entenda-por-que-o-acervo-da-laje-leva-bem-estar-ao-suburbio/ 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/entenda-por-que-o-acervo-da-laje-leva-bem-estar-ao-suburbio/
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É possível tocar na fruição de vida que emana do espaço, onde a importância da troca 

e dos relacionamentos perpassa todas as etapas da vida cotidiana. A vida não se traduz 

simplesmente pelo trabalho abstrato de oito horas diárias, do qual se chega exausto após um 

dia fatigante e se busca refúgio em sua casa; existe vida a ser vivida.  

A estética que se mostra no Acervo da Laje, também perpassa outros campos 

humanos, tais como o político, econômico e social. Dussel (2018) chama especialmente 

atenção para a relação do campo estético com o econômico na contemporaneidade. A 

exemplo do que acontece no mundo da moda,  no modo de produção capitalista em que a 

beleza exposta no mercado apresenta uma aisthesis deformada pela propaganda, a partir da 

ênfase  dada ao valor monetário, contrariando assim os princípios determinantes de uma 

estética libertária. 

Dussel (2018), também discorre acerca do uso fetichista da estética, no campo 

político. Embora não seja definida pela função política, a obra de arte pode e é 

frequentemente utilizada para esse fim. As pinturas de Riviera por exemplo, se presentam 

como uso ético-político da arte, pois expõem os oprimidos como fonte da iminente e 

necessária libertação social. Com relação ao nazismo, na Alemanha, ocorre o uso fetichista da 

arte, pois foram utilizados elementos e artifícios artísticos de modo a criar um clima de 

sacralidade na política através de músicas, luzes e multidões disciplinadas. Na comunidade 

zapatista, artistas de renome convidados a darem sua contribuição, pintaram seus muros, mas 

não e não constituíram a verdade sobre as vivências e territórios zapatistas. Percebendo o 

engano, a comunidade solicitada aos artistas que produzam as obras a partir da orientação 

deles mesmos, enquanto povo, o que se configura como um exemplo ético-político da arte em 

sua dimensão mais profunda, da estética em seu carácter obediencial. 

Não que a arte tenha uma função política, mas apresenta o acontecimento político 

revestido de uma aura de beleza que o artista sabe objetivar. A arte produz no 

espectador a experiência da aisthesis que emotivo-intelectualmente ou sensível-

cognitivamente, reforça a afirmação da vida em ambos aspectos, como beleza da 

obra ou ato heróico do povo. (DUSSEL, 2018, p.18). 

A estética obediencial, se baseia no princípio da política obediencial, contida nas 20 

Teses para uma Política da Libertação
29

. A estética obediencial supera a estética kantiana dos 

                                                             
29

. […] a palavra política tem aqui uma significação ampla, e não restrita. Não inclui somente a ação de um 

político profissional da política, mas toda ação humana social prática que não seja erótica, pedagógica ou 

antifetichista estritamente. É todo o governante como o governado, a nível internacional, nacional, de grupos ou 
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gênios artistas e a de Marcuse, que aparecem limitadas pelo individualismo metafísico 

moderno e pela incompreensão da história mundial da estética. Por exemplo, não se leva em 

consideração as grandes obras arquitetônicas da humanidade e de onde partiram seus 

produtores: os jardins suspensos da Babilônia, a arte mulçumana das mesquitas, as pirâmides 

egípcias, dentre outras fabulosas obras. Estas que se apresentam como obras do povo, estética 

do povo, que assume seu protagonismo na história de suas humanidades. Há que se fazer uma 

aproximação de tal constatação estética com outros tipos de manifestações artísticas que 

possuem esse viés político coletivo a exemplo do Acervo da Laje.  Dussel (2018), declara: 

[...]“Outros movimentos dão prioridade à razão ética, política ou econômica, e situam a 

estética como meio de realizar a justiça ou uma melhor ordem histórico-política futura”[...]. 

(DUSSEL, 2018, p. 17). 

É possível identificar o carácter educativo e, por que não dizer, de origem ancestral, 

em que se baseiam as vivências e experiências do professor José Eduardo, quando nos expõe 

acerca de um tempo quando costumava pegar plantas na casa dos vizinhos, folhas para se 

fazer chá, e se compartilhavam de outras coisas, como mariscar e degustar petiscos 

conjuntamente. Desse modo, os saberes continuam sendo valorizados e difundidos nas 

vivências experimentadas no Acervo da Laje, evocando a compreensão acerca da beleza da 

partilha, do acolhimento, que permite ao ser humano um bom relacionamento com os demais. 

Traduzindo nas palavras de Pastro (2012, p.50), que nos interpela: “[...] Só a educação da 

vontade forma o ser humano por inteiro e permite o bom relacionamento com os demais seres 

(seres humanos, plantas, coisas, etc.). Só a educação da vontade gera a pessoa por inteiro, e 

esta será um (a) bom (ao) cidadão (ã), bom (a) pai (mãe), bom (a) profissional...que não 

quebrará a corrente ecológica, política, jurídica, religiosa, etc [...] A educação da vontade está 

ligada à gratuidade da própria vida. Em si, viver é valor[...]”. 

Analisando a estética desenvolvida e praticada no campo econômico regido pelo modo 

de produção capitalista, Dussel (2018), nos informa como a beleza é utilizada como produto 

que se expõe, comercializa e adquire valor a partir de quem possui poder de compra, 

alcançando-se nesse sistema capitalista um uso fetichista da arte. O cruzamento do campo 

estético com a política configura-se como indissociável deste processo, na medida em que, o 

homem é em si um ser político. 

                                                                                                                                                                                              
classes sociais, de formações sociais e seus modos de produção, etc. É a relação prática na produção. Com a 

expressão irmão-irmão queremos sugerir esta amplíssima extensão conceitual. (DUSSEL, 1977, p. 74). 
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O campo estético pode estar (e é inevitável que esteja) determinado pelo 
campo político [...] A determinação do campo político sobre o estético na 

obra de arte é evidente, mostrando-se, assim, que a obra de arte- [...] – é uma 

simples mediação para fins políticos, tendo em vista a integração temática de 

um conhecimento político no qual o pintor está comprometido com o povo e 
expressa, bela ou esteticamente, esse conteúdo histórico-político, numa obra 

essencialmente artística. Tem-se ai o cruzamento [...], onde a aístheses e a 

obra estética potenciam o significado de um evento político; ou seja, este 
goza de uma valorização que a aura do belo agrega ao acontecimento [...]. 

(DUSSEL, 2018, p. 19, 20). 

Segundo Dussel (2018), o povo é outro como tal, distinto e exterior ao sistema social 

vigente e se apresenta como potência, novidade, fonte de diferença.  A arte produzida e 

compartilhada na e para a comunidade suburbana redunda em efeito pedagógico, político e 

social. Essa discussão estética coloca-se em uma visão de pensamento que vai de encontro ao 

modelo eurocêntrico colonial. Não há como ignorar simplesmente o território do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador e o dispositivo constituído, o Acervo da Laje, que conta a história de 

um povo invisibilizado e, em suas ações, propicia movimentos de insurgência popular. 

 Desde o início da abertura das portas do Acervo da Laje para a visitação pública, as 

ações vão sendo conduzidas cada vez mais a partir dos anseios detectados no público que por 

ali circula. Conforme Dussel (2018) nos informa, as obras seculares produzidas ao longo do 

tempo, só adquiriram status de importância na medida em que expressavam a vontade do 

povo de um determinado lugar. Tal fenômeno não se apresentaria dessa forma, sem a 

sensibilidade e entendimento dos artistas que exercitam a chamada criação obediencial. 

Os grandes artistas, gênios dessas culturas, não foram, acaso, observadores e 

produtores obedienciais que souberam expressar a estética do povo, das 
comunidades, das pequenas e grandes culturas, enquanto fruto comunitário 

de expressão de um tipo de beleza que surge no consenso de seus membros, 

durante centenas e até milhares de anos?  
Segundo o princípio material – ou da obrigação, em todo ato, de afirmação 

da vida humana - a estética ganha em claridade e vontade, pois, partindo-se 

do descobrimento da beleza como disponibilidade das coisas reais e das 

obras de cultura como mediações adequadas para a vida; de acordo com a 
aísthesis, agora se exige deonticamente praticar a ação estética para afiançar 

a vontade-de-vida (Lebenswille), que é, também, o conteúdo da própria 

estética. (DUSSEL, 2018, p.21). 

 Compreende-se que a vontade do povo, unido por laços consensuais, contribui para o 

fortalecimento de suas criações estéticas, e estas se traduzem como expressão coletiva, 

comunitária, na qual a descoberta do outro se alia à descoberta de si, provocando na criança, 
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adolescente, jovem, a reafirmação do pertencimento a uma cultura que é humana e se faz 

tanto mais universal, quanto mais traduz o seu mundo da vida. 

O mesmo princípio, portanto, confere visibilidade a qualquer um [...] que o 
anônimo seja não só capaz de tornar-se arte, mas também depositário de uma 

beleza específica, é algo que caracteriza propriamente o regime estético das 

artes[...] Ele não só começou desde antes da reprodução mecânica, mas foi 
ele quem, com sua nova maneira de pensar a arte e seus temas tornou-a 

possível. (RANCIÈRE, 2015, p. 46, 47).  

Não se verifica formalmente, em contextos periféricos, uma educação direcionada ao 

belo, ao olhar para si a partir do outro, sem atentar apenas para o valor de uso à arte de prestar 

atenção, sem atentar apenas para valor de uso ao qual estamos condicionados nesse sistema 

hegemônico capitalista, que convencionou-se chamar globalização. Urge a necessidade do 

educar para a sensibilidade, para o olhar atento, dando conta do excedente, mas também do 

que está despido da categoria valor econômico.  

 Dessa forma, a cultura popular traduzida pela estética se apresenta como uma forma 

de elaboração que não permite que segmentos excluídos, estigmatizados, se encerrem na 

barbárie. Possibilita a abertura de mundo de modo a contemplar sua imensidão de 

possibilidades, muito embora, nesse mesmo contexto, muitos jovens vão nascer e morrer sem 

a oportunidade do projetar-se para além de seu contexto.  

Quando se nasce e se vive nos guetos, não é possível acessar outros mundos, pois o 

gueto faz com que se reduza o número de palavras, de léxicos, vai-se sendo reduzido cada vez 

mais a projeções silábicas para dar conta de uma sentença ou oração. A falta do acesso à dita 

cultura formal, ilustrada, encurta, de modo significativo o horizonte existencial desse sujeito. 

Ressaltando porém, que havendo oportunidades de vida e fruição como as que acontecem no 

Acervo da Laje, os sujeitos habitantes de comunidades periféricas podem sim ter acesso a 

uma vida saudável dentro da própria comunidade. 

Quando está reduzido a esse nível, a capacidade de se projetar no tempo em direção ao 

futuro está sendo fortemente abalada. Traduzindo: o cidadão/sujeito, que tem como alternativa 

de informação ou diversão somente noticiários sensacionalistas e violentos, ou conteúdos 

vazios de significados e sem abertura para reflexões críticas de si e do mundo, transmitidos 

diuturnamente na maioria das emissoras abertas, tem seus sonhos drasticamente reduzidos, e 

está alimentando-se de engodo e barbárie. Em contraponto ao público que frequenta museus, 
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cinemas, e lê bons livros. Este está efetivamente exercitando a capacidade de projetar-se no 

futuro.  

Portanto, o chamado à formação educativa através do belo está entranhado, enraizado 

em nós, enquanto povo periférico. Pois, ninguém nasceu para ser assassinado, assassinada, 

nascemos para a realização plena. O problema é que vivemos em um país no qual em certas 

territorialidades, muitas vezes se poda essa capacidade de ir além. O Acervo da Laje busca a 

realização de ações justamente nesse contexto, com o foco na direção da vida vivida 

cotidianamente, através da estética produzida internamente por e a partir dos próprios sujeitos 

locais; “[...] O banal torna-se belo como rastro do verdadeiro [...]” (RANCIÈRE, 2015, p. 50). 

 Propõe-se aqui a ideia de uma educação que olhe para a poiética de cada um, e 

constate como é possível o processo criador mesmo em situações de dificuldades, como é 

possível elaborar, criar e fruir mesmo em situações de dor, e como é possível a atribuição de 

novos significados ao espaço em que se vive, pois “[...] a obra ativa a subjetividade, a 

experiência da aísthesis”. (DUSSEL, 2018, p. 15). 

A contemplação é um processo, em princípio individual, mas também, ativo, 

inventivo, na medida em que coloca o sujeito diretamente em contato com a obra, 

possibilitando sua fruição, que apresenta uma pluralidade de sentidos, mesmo em obras 

produzidas por artistas que já não existem mais. Essa condição, juntamente com a 

territorialidade comum, marcada por diversas e importantes ausências, estão presente na 

materialidade da obra, por conta da atualização que se faz desta a partir de cada sujeito 

contemplativo. 

[...] Assim, a prática artística não é a exterioridade do trabalho, mas sua 

forma de visibilidade deslocada. A partilha democrática do sensível faz do  

trabalhador um ser duplo. Ela tira o artesão do “seu” lugar, o espaço 
doméstico do trabalho, e lhe dá o “tempo” de estar no espaço das discussões 

públicas e na identidade do cidadão deliberante [...]. (RANCIÈRE, 2015, 

p.65). 

O ser humano, aqui traduzido pelo periférico, o habitante do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, mesmo nas situações mais adversas, apresenta sua capacidade de produção estética 

preservada. O que falta, na maioria das vezes, é a oportunidade de se expressar. No Acervo da 

Laje, esse aspecto se faz presente, trazendo à luz a possibilidade de, mesmo em território 

periférico, vulnerável, invisibilizado historicamente, haver espaço que permita às pessoas 
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criar, e expressar-se de fato, como sujeitos produtores/as de beleza. É a prática educativa 

assumida às últimas consequências, como atitude poiética, ou criação de si.  

O movimento que alcança as obras de arte em circulação numa comunidade de vida, a 

despeito das condições da população do Subúrbio Ferroviário de Salvador, suscita a produção 

cultural do belo como pluralidade de saberes que abrange outras dimensões do conhecimento 

humano. Com isto, a beleza se manifesta entremeada a todos os campos da vivência 

comunitária. (DUSSEL, 2018). 

Esse aspecto se apresenta como fator de educação para a cidade, de modo que outros 

territórios tidos como centrais e elitistas, possam perceber também as periferias como espaços 

de pulsação de vida. E o motor da invenção não para neste sentido, pois é necessário viver em 

sua plenitude para mostrar e construir aquilo que se vai tecendo na solidão do que é ser 

“periferia”. O encontro com a arte na periferia tem demonstrado que esses mesmos sujeitos 

possuem uma produção contínua em arte, cultura e intelectualidade. O que comumente 

acontece é que essas informações não chegam aos outros espaços dissociados do subúrbio, e o 

meio de fazê-las circular é a partir de ações como as desenvolvidas no Acervo da Laje. Pois, 

entende-se que viver na periferia é relacionar-se, é produzir junto com os pares. E esses 

aspectos educativos provocam novas narrativas, que precisam ser difundidas socialmente no 

intuito do estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária. 

[...] A produção se afirma como o princípio de uma nova partilha do 

sensível, na medida em que une num mesmo conceitos os termos 
tradicionalmente opostos da atividade fabricante e da visibilidade. Fabricar 

queria dizer habitar o espaço-tempo privado e obscuro do espaço 

alimentício. Produzir une ao ato de fabricar o de tornar visível, define uma 

nova relação entre o fazer e o ver. A arte antecipa o trabalho porque ela 
realiza o princípio dele: a transformação da matéria sensível em 

apresentação a si da comunidade [...]. (RANCIÈRE, 2015, p. 67). 

Nesse âmbito periférico, marcado pela insígnia do serviço, José Eduardo nos fala 

acerca de sua preocupação ou planos com relação ao futuro, relatando seus sonhos e projetos 

enquanto um casal de idealizadores do espaço Casa-Museu-Escola: 

Eu e Vilma pensamos em nossa estabilidade, para aguentar os anos que 

virão de trabalho, de aposentadoria, não sei... Temos corrido muito, é 

necessário também desacelerar. Vejo o percurso como uma coisa muito 
bonita. Nós não imaginávamos ter uma casa, e uma casa bonita, conquista 

nossa, construída como pensamos, e a presença de Léo como produtor, é 

muito também para sair desse viés vulnerável da periferia, de ter um olhar 
mais pra frente, de constituir uma associação, de inserir pessoas para 



99 

 

trabalharem em algumas funções. É isso: cuidar da coisa bonita para que 
ela não se corrompa, como em outros espaços que temos visto. A gente quer 

trabalhar com pessoas de confiança, pessoas que entendam o que a gente 

está fazendo, e o futuro é tocar nessas narrativas, acessar mais pessoas, 

cuidar mais das escolas das crianças, ser um contraponto a esse vazio que 
está ai, essa proposta de destruição do país, eu acho que a tarefa da gente 

agora é de uma resistência, muito orgânica, cotidiana, sempre digo: não sou 

militante, não tenho causa, mas o trabalho que fazemos é uma proposta 
muito concreta ao que tá acontecendo no Brasil, com o desmonte da cultura, 

o desmonte da memória, da política, um desmonte do mundo da vida. Ter 

espírito para retomar a pesquisa, as obras, as visitações, essa é a grande 
tarefa, e a gente precisa estar bem para esse futuro que vem. (José Eduardo, 

2019). 

José Eduardo afirma ainda sua tranquilidade ante o trabalho já realizado até aqui. 

Percebe a força existente no espaço Casa-Escola- Museu do Acervo da Laje, contabilizando, 

ao longo dos dez anos de atuação, as realizações e pessoas que circularam, circulam e 

circularão pelo espaço. Acredita tratar-se de algo que já marcou a face cultural da cidade, pois 

quando se fala em museu em Salvador, fala-se do Acervo da Laje.  

Dussel (2018), chama a atenção para o potencial político existente nas obras de arte,  

na medida em que o artista, que se encontra comprometido com o povo, pode  expressar em 

sua estética o conteúdo histórico-político cotidianamente vivido, a exemplo das obras 

produzidas pelos artistas suburbanos. José Eduardo colabora: 

 Mesmo que alguns setores e pessoas não queiram, mas, corre o boca a 

boca, que é mais eficaz que muita coisa, porque as pessoas vêm, se sentem 
bem, não se sentem apartadas, isso provoca nelas alguns sentimentos 

interessantes, e eu tenho um sentimento muito grande de gratidão pelo 

trabalho. Se eu pudesse eu ficava rodando a cidade para comprar as obras, 

e dinheiro também, não é? Que falta...  E vejo a colaboração das pessoas, as 
meninas e meninos da faculdade, de Léo na produção, Carla que tem 

ajudado muito. Queria mesmo que tivesse um financiamento que garantisse 

o funcionamento para daqui a dez, vinte anos, uma instituição que 
abraçasse, para que não se perdesse a vida, as obras. Que as pessoas 

pudessem receber pelo trabalho, ter uma fonte de renda, para sustentar a 

vida. Eu tenho esperança que isso vai acontecer, é isso, e não perder as 

características que fazem da gente, porque também não quero que daqui a 
pouco, tenham dois seguranças guardando o Acervo da Laje, aí retiraria a 

experiência que as pessoas têm vivido, o fato de ser aqui, não gostaria que 

fosse em um outro lugar, talvez uma terceira casa, para dar continuidade a 

esse fluxo de doação que está se estabelecendo. (José Eduardo, 2019). 

As preocupações com o futuro envolvem não apenas o casal e o Acervo da Laje, existe 

na fala dos idealizadores um pulsar de vida que abarca outros sujeitos e territórios como 

essenciais à completude da existência: 
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Para esse projeto de vida é cabível, pensar no futuro, proteger a si e a 
outros, sabendo que a maior resistência que um jovem pode ter hoje é poder 

se expressar. A expressão da beleza, a nascente da beleza nunca para, é 

essencial que tenhamos sempre alguém que colabore efetivamente como 

construtor de arte e beleza. Em suma, todos podem contribuir para a 
harmonia da terra, para que possamos ter o princípio da realização e da 

felicidade. E no final das contas, projeto de vida é para isso, e a arte está em 

tudo, está em apertar um parafuso, lecionar uma disciplina, fazer uma 
pintura artística, uma escultura, ou tocar um violão, a arte é saber fazer e 

viver bem, aquilo a que fomos chamados a cada dia. Se é estudante que 

estude com arte, se é professor idem, se é operário da mesma forma, porque 

cada vez mais que fazemos isso, a vida se revela. (José Eduardo, 2019). 

A estética obediencial se mostra claramente no contexto acima exposto, pois os 

grandes artistas somente conseguem expressar a estética do povo, quando imbuídos de uma 

vontade obediencial, permitindo-se expressar arte a partir do consenso de determinada 

comunidade. (DUSSEL, 2018). 

Dessa forma, o olhar de alguém treinado para a apreciação estética colabora para um 

modo de bem viver, a cada dia aperfeiçoado. No tocante ao aspecto pedagógico, o Acervo da 

Laje também possibilita a troca de conhecimentos artísticos em nível do trabalho, mas 

também da vida e do afeto. Em determinadas instituições totais, não é possível se viver a 

fruição da vida devido aos aspectos burocratizantes, engessados e aos protocolos formais que 

vão de encontro à forma do bem viver livremente.  Ao passo que em espaços ditos 

“marginais” há riquezas em obras e beleza. A formação e o grau de elaboração estética que se 

consegue reunir no espaço do Acervo da Laje, incomodam uma elite que se apresenta como 

donatária do segmento das artes. Sendo necessário o reconhecimento de que o trabalho 

desenvolvido por Vilma Santos e José Eduardo, como salvaguardas enraizados no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, é um trabalho apurado, sensível, público, dotado de forte cariz 

educacional e que acolhe as contribuições advindas dos artistas e da população que participa 

das atividades realizadas no espaço:“O que queremos é que as crianças, as pessoas, tenham 

memória e sonhos: Memórias para cuidar do passado, para cuidar das suas feridas, para 

lembrar de onde veio, para ter pertença, sonho para ter futuro.” (José Eduardo, 2019). Dessa 

forma, as categorias, memória e sonho, necessitam ser constantemente (re) trabalhadas nas 

periferias, no sentido puro atribuído por Freire, quando enfatiza a importância da 

dialogicidade, da utilização das palavras geradoras nos processos educacionais, constituindo 

assim um princípio para o ser mais. (FREIRE, 2003). 
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4.2 A Beleza Itinerante 

A passagem de pessoas dos mais variadas em níveis de faixa etária, escolaridade, projetos 

e vivências, potencializam o carácter itinerante do Acervo da Laje, assim como a ida de José 

Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos a lugares espalhados em vários cantos do país para 

levarem essa experiência exitosa que possibilita o alargamento e aproximação de cultura 

sensível e estética: “O deslocamento dentro da cidade ajuda a cidade a se reconhecer. Não 

podemos ficar fechados nos territórios próprios. Há essa necessidade do deslocamento”. 

(José Eduardo, 2019).   

O Acervo da Laje, através de seus idealizadores, José Eduardo e Vilma Santos, entendem 

a necessidade de se fazer circular os saberes artísticos e em 2016, ganha o edital promovido 

pela SECULT- Ba com um projeto voltado para a formação, democratização e circulação das 

artes visuais em Salvador denominado Ocupa Lajes. 

 Dentre as atividades realizadas pelo Ocupa Lajes, destacam-se as oficinas que 

contribuíram para o desenvolvimento de habilidades e técnicas de desenvolvimento artístico 

nas mais variadas áreas, a saber: Oficina de máscaras, Oficina de Grafite, Oficina de pintura 

em tela. Oficina de Mosaico, Oficina de Arte em papel, em metal, em madeira; Oficina de 

Potinhoterapia, Oficina de Pinhole, Oficina de escultura, Oficina de xilogravura, Oficina de 

estamparia, Oficina de fotolivro, Oficina de fotografia digital. 

Figura 9: Oficina de escultura 

 

Fonte: Acervo da Laje 

Na imagem exposta, temos o momento de realização da Oficina de escultura, ocorrido às 

terças e quintas-feiras, de 08 a 24/05,  das 14 às 18:00h, no Espaço Cultural Alagados, no 

bairro do Uruguai, tendo sido o condutor da mesma o escultor Índio, artista periférico 



102 

 

residente na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. A oficina contou com a participação 

de 20 pessoas, todas elas adultas ou jovens a partir de 17 anos, devido aos riscos pelo uso de 

instrumentos perfuro cortantes para a produção das obras. 

A partir do deslocamento as trocas vão acontecendo, a cidade vai se reconhecendo, 

dialogando de diversas formas, principalmente em torno da memória e da estética. Esse 

trabalho realizado no Acervo da Laje, que entrecruza a dimensão educacional e política, 

provoca sistematicamente a disputa e o aparecimento de narrativas historicamente 

invisibilizadas.   

O projeto Ocupa lajes visa confirmar como na periferia, especificamente no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, é possível haver uma casa que é museu, mas também escola. Como é 

possível haver pessoas com esse nível de diálogo com vários espaços, os quais recebem desde 

crianças até os mais diversos públicos adultos. Essas são as iniciativas abertas, e que, há 

muito tempo, têm sido efetivadas a partir da periferia, mas que não são reconhecidas devido 

ao carácter colonizador fortemente arraigado no nosso país.  

Ante o exposto, considero apropriado traçar uma linha histórica acerca do percurso do 

Acervo da Laje, enquanto instrumento produtor e disseminador de belezas a partir do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador.  

A primeira chamada pública para a riqueza e beleza existente nos recônditos do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, aconteceu em 2010, a partir da pesquisa embrionária desenvolvida 

pelo professor José Eduardo, intitulada: “A arte invisível dos trabalhadores da beleza na 

periferia de Salvador”. Esse trabalho caracterizou-se como o pontapé inicial, a primeira 

documentação realizada pelo professor José Eduardo, para o que hoje temos efetivamente 

construído sob a insígnia de Acervo da Laje. 

  Depois de muitas pesquisas e olhares atentos sobre esse mesmo território, acontece, em 

2011, a primeira exposição pública de obras do Acervo da Laje, que se deu em uma casa 

antiga nos arredores do bairro de São João do Cabrito, e contava com um número 

significativo de obras que marcavam as primeiras aquisições do Acervo. 

    Esse foi o prelúdio da beleza que estava por se manifestar em toda a sua punjança, num 

momento no qual o Subúrbio Ferroviário de Salvador estava perdendo a característica que 

tinha há alguns anos atrás, a de se apresentar como núcleo efervescente de cultura, na medida 
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em que sediava muitos projetos culturais que tinham por objetivo oferecer um contraponto, ao 

cenário de pobrezas e ausências. A população suburbana poderia contar outra vez com um 

ponto de luz que oportunizasse através da educação e cultura, principalmente aos adolescentes 

e jovens, uma saída da marginalização em que estavam cercados. 

[...] a experiência da beleza se faz presente no cotidiano do nosso povo, 

presença muitas vezes invisível como os artistas da periferia de Salvador a 
cujo conhecimento é “capaz de empoderar a pessoa”, dentro de uma 

realidade complexa e dramática, fator de “proteção e ressignificação da vida 

das pessoas”. Como tal, a experiência da beleza é uma promessa 

permanentemente repetida aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E por isso 
nos dispomos ao intenso percurso de contemplação, reflexão e memória [...], 

feito quase que peregrinos, em nossa mendicância de beleza e sentido [...]. 

(MASSIMI, 2013, sp). 

         Como tudo que é belo e muito bom tende a se estabelecer, com o Acervo da Laje não foi 

diferente: a população começa a se reconhecer no trabalho desenvolvido por seus 

idealizadores, pois as obras, em sua grande maioria, retratam a beleza de seu território, as 

práticas, os costumes, e sua gente. 

     Já em 2012, acontece outra grande exposição, também ocupando outro espaço dentro 

do Subúrbio Ferroviário de Salvador, intitulada: “As águas suburbanas no Acervo da Laje, 

que fazia parte da programação do Caldeirão Cultural, realizado no Centro Cultural de 

Plataforma. 

    Mas, foi a partir da exposição realizada ainda em 2012, em parceria com o fotógrafo 

Marco IIluminati, que José Eduardo Ferreira Santos redescobre a beleza das mulheres 

moradoras do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Essa pesquisa sinalizava, como quem se 

projeta no futuro, que a força advinda desse espaço de socialização, arte e educação, teria 

como ponto nevrálgico a doce e firme figura de Vilma Santos. 

   No ano de 2013, variadas atividades foram sendo incorporadas à dinâmica do Acervo da 

Laje. Um evento denominado Miss Subúrbio Gay 2013, contou com o apoio deste importante 

instrumento de valorização cultural. O Acervo da Laje, neste mesmo ano, apoia também um 

curta-documentário intitulado: “A beleza invisível”, produzido por Leandro Souza e exibido  

no Canal Futura. Foram realizados neste mesmo ano, oficinas e a exposição de um projeto 

denominado “Olhares Focados”, produzido por Daniele Rodrigues. Os ventos de um novo 

olhar sobre a região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, se tornam a cada dia mais intensos 

e perceptíveis. Ainda em 2013, em parceria com a fotógrafa Marcella Hausen, acontece a 
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exposição de um projeto que buscava destacar a beleza suburbana; dessa vez, através do olhar 

das crianças moradoras dos bairros de Itacaranha e São João do Cabrito.  

  A abertura para esse reconhecimento de si a partir do seu lugar de origem enquanto 

espaço de beleza, possibilita a ressignificação dos moradores ainda crianças, enquanto 

periferia, favorecendo a valorização local, afastando os olhares externos estereotipados que, 

foram fortalecidos, sob o discurso do estigma social enraizado historicamente. 

  Tais ações realizadas desde a abertura ao público começam então a render os primeiros 

frutos materiais, palpáveis, passíveis de serem percebidos desde a elevação e aprimoramento 

observados a partir da primeira exposição das obras, logo no início em 2010.  

O projeto ganha impulso ainda mais significativo com a publicação e lançamento do livro 

“Acervo da Laje” em 2014, obra que conta a história do Acervo da Laje e do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, de autoria do professor José Eduardo Ferreira Santos a qual constitui 

um registro histórico fundamental para entender o processo de realização e o sentido do 

Acervo. Diz o autor no prefácio: 

Este livro propõe um olhar novo sobre a periferia e sua estética. Busca 

descortinar a memória estética e artística do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador como contribuição para uma história que foi relegada ao 

esquecimento e que aqui ressurge em fragmentos, através de textos sobre 
artistas, monumentos, personagens e a produção cultural presente na região 

[...] que em meio às contradições de uma cidade partida, ilusória, violenta, 

desigual, bruta e opressora com a sua periferia, aponta para a novidade de 
que as elaborações humanas, artísticas e culturais do território precisam ser 

conhecidas e estão presentes. Desejamos mostrar aqui a produção artística de 

pessoas que estão fora de seus falsos cartões postais. (SANTOS, 2014, p.7). 

Em 2014, o Acervo da Laje segue apoiando o evento anual realizado na região do 

subúrbio, denominado Miss Subúrbio Gay 2014; realiza, ainda, com a artista colaboradora do 

Acervo da Laje, Natureza França, a Oficina de Roda de Samba e Expressões Populares; 

ocorre, também, a realização das oficinas de Contação de histórias, Potinhoterapia  e 

incentivo à leitura, com a Dobloteca da Alegria; além da experiência de arte para as crianças 

suburbanas, com a artista e professora moradora do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Ivana 

Magalhães. 

A grande explosão se deu a partir da Terceira Bienal da Bahia, quando o Acervo da Laje 

foi escolhido como um dos espaços desta exposição de arte, denominada: “É tudo Nordeste”? 
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Depois do sucesso alcançado pelas práticas desenvolvidas no Acervo da Laje, na Terceira 

Bienal, seus idealizadores, José Eduardo e Vilma Santos, foram convidados a se apresentarem 

na 31ª Bienal de São Paulo, relatando suas experiências exitosas no Simpósio “Usos da Arte – 

Como imaginar coisas que não existem”.  

Esse fato foi deveras importante, porque mostra o alcance de ações que germinaram na 

localidade do Subúrbio Ferroviário de Salvador, e como o disseminar da arte tem de fato um 

efeito multiplicador. Doravante as invisibilidades e/ou olhares estigmatizadores foram 

obrigados a se render, diante de uma experiência que retratava a novidade, a vida, a beleza, 

mesmo em contextos de faltas e omissões por parte do poder hegemônico. 

As ações, entremeadas por visitas que se tornam cada vez mais constantes, continuam no 

ano de 2015, ganhando destaque o alcance internacional que essa iniciativa tomou, 

configurado na visita dos curadores do Episodes of the South – Museal Episodes I, que 

vieram ao Subúrbio Ferroviário de Salvador, no intuito de conhecer o Acervo da Laje, já em 

franca expansão. Neste ano, acontece também a oficina de cenário para o Festival de 

Periferias, conduzida pelo artista Zaca Oliveira, juntamente com estudantes da Cipó 

Comunicação. O Acervo da Laje figura, novamente, entre os apoiadores do Miss Subúrbio 

Gay 2015, e realiza uma importante participação na programação do Foto Rio 2015.  

Em idos dos anos 2014, 2015, há uma participação do Acervo da Laje, com a parceria de 

Rosa Bunchaft, em dois eventos produzidos simultaneamente, que compunham o maior 

evento mundial de fotografia artesanal, denominado “Pinhole Day”. 

 No continuum deste caminhar entremeado por vivências, narrativas e expressões, 

acontece em 2015, na Casa 2 do Acervo da Laje, a roda de conversa denominada “Visões 

geográficas”, com a participação de estudantes e profissionais de diversas formações, com o 

objetivo de promover diálogos e reflexões sobre o passado e presente do Subúrbio Ferroviário 

de Salvador, a partir de publicações acadêmicas científicas. Neste período, as ações, 

atividades e encontros aconteciam na Casa 1 e nas imediações do Acervo da Laje, Casa 2 que 

estava em pleno processo de construção, conforme detalha Santos (2018, p. 4): 

Durante todo o processo de construção fomos registrando o passo a passo do  

que foi e está sendo esse processo em nossas vidas e na vida de toda a 
cidade, pois a Casa  2 é um acontecimento que agrega muitas pessoas. É uma 

casa onde tudo foi pensado: as plantas, os azulejos, o tamanho das salas, pois 

é uma casa para morar e também uma casa de cultura, para receber as 
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pessoas, uma casa para gerar cultura, memória e história para a cidade e o 
mundo. Falar da arqueologia do Subúrbio Ferroviário de Salvador nasce da 

provocação de Federico e Ana Carolina quando nos solicitaram a coleta de 

azulejos para compor as paredes da Casa 2. Nessa busca tocamos na 

arqueologia do Subúrbio, olhando, agora para a história, a memória e o 
passado do território com olhos de pesquisa e reconstituição daqueles e 

daquelas que nos precederam. Mas essa arqueologia não é feita somente de 

artefatos. Ela é feita de memórias e de afetos. 

Por exemplo, a partir da busca pelos azulejos antigos chegamos ao ateliê de 
grandes artistas da cerâmica e azulejaria do Brasil, como Eckenberger, 

Prentice e Claudio Pastro e por isso muitos textos que compõem essa 

conferência trata da nossa relação com eles e como foi significativa para  nós 

a existência desses artistas  contemporâneos, mas com larga experiência e 
produção profícua nessa  arte que a Casa 2 conta agora com uma inestimável 

quantidade de suas obras em todos os seus espaços. (SANTOS, 2018 p. 4). 

Percebe-se que toda a produção, desde a coleta, pesquisa, construção, encontros, trocas 

de saberes, se dá de forma orgânica, abundante e espontânea. Esse diferencial contribui para o 

fortalecimento de identidades e pertencimento, reelabora conceitos e provoca novas formas de 

viver atreladas à experiência da arte e seu impacto profundo e catalisador de novas vivências. 

Desse modo, consideramos oportuno relacionar os eventos realizados na Casa 2,  após 

sua construção. Tendo já sido configurada nesse período, a Casa 1 como espaço de visitação e 

leituras, devido à quantidade de obras que ilustram o espaço, ela  não oportuniza por exemplo, 

a realização de oficinas e rodas de conversas. Relembrando que as obras não param de chegar, 

e por isso os espaços foram reconfigurados de modo a atender, de uma forma mais acolhedora 

e aconchegante, às pessoas que se interessam pela arte produzida no subúrbio e exposta no 

Acervo da Laje.  Os eventos que foram recepcionados na Casa 2 foram: 

Visões Geográficas (2015); visita dos curadores do Episodes of the South – 

Museal Episodes I (2015); oficina de cenário para o Festival das Periferias, 

com Zaca Oliveira e estudantes da Cipó Comunicação (2015); Pinhole Day, 
com Rosa Bunchaft (2016);  oficinas do projeto #Ocupa Lajes (2016); 

oficina de Educação Patrimonial do Dimus – IPAC (2016), apoio às  

locações do projeto Trilhos e  Estações de  Lílian Graça  (2016); aniversário 

da Dobloteca da Alegria, de Ivana Magalhães (2016); lançamento do livro 
Mulheres Negras e Museus, de  Joana Flores (2017);  oficina de arte 

contemporânea com Mano Penalva (2017); gravação do filme  “Mandinga, o 

Deus da Justiça” (2017); exposição  em homenagem a Reinaldo Eckenberger 
(1938 – 2017) (2017);  oficinas de desenho de observação com Elisabeth 

Zwimpfer (2017); visita de alunos da curadora e escritora Ruth Noack e 

preparação da exposição Indiano Carioca (2017) no Coaty; Roda de 
Conversa sobre Memórias Fabris, com  Elena Castore (2017); participação 

no Festival Caymmi (2017);  visita dos  estudantes da  Bartlett School de 

Londres  (2016, 2017 e 2018); reunião com a  curadora grega Marina 

Fokidis para organização da biblioteca do Acervo da Laje (2017); gravação 
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de programas  televisivos, como  Universo Axé (SBT, 2016), Soterópolis 
(TVE, 2017), Nordeste Mais (SBT, 2017), Conexão Bahia (TV Bahia, 

2017), Clube da Alegria (SBT, 2017); ponto de base de apoio para  o filme  

“Os Irmãos Freitas”, sobre a vida do pugilista Acelino Popó Freitas, de 

Sérgio Machado (2018); Bate-papo na Laje com o tema “A visibilidade da 
mulher negra nas artes e na cultura baiana” (2018),  Bate papo na Laje com o  

tema  “Corpo manifesto: a diversidade  sexual nas artes e na cultura 

baiana”(2018); visita do Colégio Miró (2018); Reportagem da TV Câmara, 
com Mia Lopes (2018); e também tem recebido a visita de moradores, 

estudantes das escolas  públicas e particulares, universidades (UNEB, Jorge 

Amado, UFBA, UNIFACS, UNEF, UCSal) e projetos sociais. (SANTOS, 

2018, p.11).  

 Dessa forma, as ações desenvolvidas dentro do Acervo da Laje, nas Casas 1 e 2, nos 

arredores e em outros locais da cidade de Salvador-Ba, têm o objetivo de se fazer respeitar os 

espaços de história popular a partir do Subúrbio Ferroviário de Salvador, de maneira a trazer à 

consciência, a memória desta cidade, que costuma ser absurdamente elitista, pois 

historicamente para o seu núcleo urbano hegemônico, a memória popular em Salvador 

inexiste! 

 Essa é a principal missão do Acervo da Laje: gritar, aos quatros ventos, que a 

localidade existe, e se estabelece entremeada de riquezas, belezas e saberes. 

 Em 2016, o Acervo da Laje, pelo fato de ser um coletivo sem nenhuma filiação ou 

parceria financeira, submete-se ao edital proposto pela SECULT, que possibilita aos 

idealizadores, a ampliação de atividades e interação com a cidade. O projeto Ocupa Lajes 

realiza em 2016, sua primeira edição visando promover a formação e circulação das artes 

visuais nas lajes das periferias de Salvador, tendo sido “ocupados” sete bairros. Importante 

destacar que o Ocupa Lajes foi um espaço de grande efervescência, tanto na região do 

subúrbio, como em outros bairros, possibilitando pelas ações desenvolvidas, a troca, o 

partilhar das experiências em artes e beleza. 

Foi única a experiência de acompanhamento do processo de elaboração das obras 

produzidas nas oficinas de Xilogravura e Arte em Madeira. O público era formado por jovens 

e adultos moradores de diversos bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Era mágico o 

interesse e contentamento com que aqueles homens e mulheres se dedicavam à feitura da arte. 

Havia a proposta de produção a partir de uma identificação subjetiva, e assim a arte começava 

a ganhar vida, entremeada a memórias e sonhos. 
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No ano de 2017, o Acervo da Laje, juntamente com a curadoria de Ruth Noack e Felix 

Toro, realiza exposição do artista suburbano Indiano Carioca no espaço Coaty
30

, em parceria 

com o Goethe Institut. 

As ações promovidas a partir do Acervo da Laje, não se esgotam em oficinas e 

exposições das obras produzidas; o Acervo se caracteriza como um espaço de produção, 

circulação e troca de aprendizagens, saberes e conhecimentos de cunho político, de forma 

ampla e abrangente. Um espaço único, que dialoga com as diferenças e diversidades, de forma 

que o respeito às alteridades é bandeira alçada e experienciada nas constantes observações e 

vivências. 

No dia 09 de março de 2018, na Casa 2 do Acervo da Laje, com a participação de 

Vilma Santos ocorreu a Roda de Conversa denominada “Lentes Feministas”, a qual abordou, 

de forma magistral, a partir das experiências de cada profissional que compunha a mesa, as 

práticas discriminatórias que permeiam os espaços profissionais ligados à arte e ao 

jornalismo. Reverberando os efeitos do racismo e preconceitos relacionados a gênero, que 

acompanham a história de vida das artistas e jornalistas de forma geral. O encontro foi um 

acontecimento. Foi possível sentir o ecoar das vozes das mulheres unidas, com suas 

experiências que as aproximam, em prol de reflexões que afirmam suas alteridades, e que 

clamam por mudança desse status quo instituído historicamente, que segmenta e exclui. 

O Bate-Papo na Laje intitulado: “Narrativas Negras: a visibilidade da mulher negra 

nas artes e na cultura baiana” com chamada disponibilizada na web, foi uma verdadeira 

revolução de sentidos no Acervo da Laje. O espaço encontrava-se completamente lotado, as 

pessoas atentas às experiências de vida que arrepiavam a cada frase pronunciada. As trocas, 

que acontecem ao final de cada exposição, são fantásticas! As histórias se cruzam, os diálogos 

se interconectam, há um quê de cumplicidade no compartilhamento de dores, resiliências, 

resistências, que redundam em sororidade. 

Já no Bate-Papo na Laje: “Pague Minha Arte”, houve confluência no que se refere à 

temática abordada, e a exposição foi realizada a partir de uma mesa mista, composta de 

mulheres, homens, LGBTI.  O resultado foi muita troca de conhecimentos e muita empatia 
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 . O Espaço Coaty se apresenta como uma das mais belas edificações da capital baiana. Com projeto 

arquitetônico assinado pela italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), localizado na Ladeira da Misericórdia, com vista 

para a Baía de Todos os Santos, tem servido de palco para diversas apresentações culturais.  
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nas temáticas que todos (as), em seus locais de fala e atuação na arena da vida, desempenham, 

militam, sofrem, lutam e vencem cotidianamente. 

O lançamento do livro “Mulheres Negras e Museus” de Joana Flores, contou com a 

participação de estudantes e moradores do entorno, que participaram ativamente e receberam 

no final seus livros autografados. 

Em 2018, acontece a segunda edição do Ocupa Lajes, implementando a formação e 

circulação das artes visuais nas lajes das periferias de Salvador, tendo sido ocupados cinco 

bairros os quais se ampliaram para territórios fora do Subúrbio ferroviário de Salvador, a 

exemplo de Brotas e Itapuã. 

Entre outras ações realizadas, o Acervo da Laje apresentou seção de mostras de curtas 

em parceria com a FAU-UFBA, tendo espaço figurado como um dos espaços de ação da 

Mambembe Salvador. 

Em setembro de 2018, a cineasta queniana Ng’endo Mukii propôs, em consonância 

com o Acervo da Laje, a realização de oficinas experimentais de técnicas analógicas de 

animação. Essas oficinas tiveram duração de três dias, e contaram com a participação de um 

público composto por adolescentes, jovens e adultos. A partir dessa aproximação, os 

participantes conheceram a história da ativista africana Waangari Maathai, em seguida, foram 

provocados a fazer a arte deste que se apresentaria, no final, como um filme produzido por 

eles mesmos.  

Figura 10: Oficina analógica de animação 

 

         Em Nairóbi, cidade localizada no Quênia, a artista havia realizado essa mesma oficina 
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onde foi produzido o filme “Retrato de Marielle Franco”. Desta vez, foi produzida uma nova 

narrativa, também ancestral, contando a história de mulheres negras a partir do nosso lugar 

enquanto mulheres negras. Em suma, arte nascida nas periferias, que se traduz como 

oportunidade de experiência de vida, potente de afeto e envolta em laços de pertencimento. 

“[...] Esta relação de encontros faz com que as pessoas façam trocas simbólicas importantes 

entre o seu saber cotidiano e os saberes universitários, de outros países, tradições, cultura, 

etc”. (SANTOS, 2014, p. 185). 

Foram dias intensos de atividades e trocas, no Acervo da Laje, Casa 2, no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, oportunizando o convívio e aprendizado com uma artista de 

reconhecimento internacional. No dia 4 de dezembro, às 19hs, foi realizado o resultado desse 

trabalho primoroso a muitas mãos, unidas e com propósito único de retratar essa que foi uma 

grande mulher negra, ativista dos Direitos Humanos, ambientalista, feminista e ganhadora do 

Prêmio Nobel da Paz em 2004: Wangari Maathai (1940-2011). 

A oficina “Bordando Sonhos” com a artista Sônia Lúcia Lopes, contou com ampla 

participação de mulheres do entorno, como também de outras regiões, que se dispuseram a 

fazer parte desses encontros, durante o mês de outubro. A exposição de encerramento 

aconteceu em 1º de novembro às 16hs, com a apresentação musical de Harlei Eduardo. Além 

do show, houve um bate papo sobre cooperativismo e economia solidária, e uma feirinha de 

artesanatos.   

 Figura 11: Mulheres e crianças durante a oficina Bordando Sonhos 

  

            Fonte: Acervo da Laje 
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Importante ressaltar que, durante e também na finalização desses encontros, há um clima 

de cumplicidade, conversas e o acolhimento realizado por Vilma, sempre com o partilhar de 

um lanche de forma coletiva. Trata-se, do resgate de histórias vividas cotidianamente no 

passado, e que hoje já não se faz corriqueiro, pelas novas formas de socialização e pelo ritmo 

acelerado destes novos tempos. 

Nota-se que toda essa movimentação a partir das atividades desenvolvidas no Acervo da 

Laje, tem como objetivo, trabalhar uma pluralidade cultural que possibilite a formação de uma 

comunidade de pessoas posicionadas de forma crítica e reflexiva, mas também voltadas para 

os valores que traduzem a memória, beleza e vínculos afetivos de pertencimento.  

Importante dizer isso para assinalar que o que não podem tirar de nós é o 
conhecimento. A resistência em arte negra, arte periférica está justamente 

no poder do conhecimento que temos em descrever essas narrativas mesmo, 

quando essas narrativas não estão postas na história da arte oficial, isso 
quer dizer que a gente tem o momento de criar e essa é a história da arte 

para que ela seja alternativa da busca pela memória. 

Nós já sofremos de tantos apagamentos e o apagamento simbólico da 

memória, da arte, é uma das questões que inquietam muitas pessoas que 

trabalham com arte. E por isso precisamos entender as memórias 
periféricas, as funções do museu e da escola, o que que o museu carrega 

como construção e memória para nós isso é importante, como o museu pode 

estar aberto às pessoas, e assim pode promover afeto, experiência, porque 
quando a memória e o afeto se encontram ela nos desperta para outras 

coisas que habitam em nós. Principalmente a memória e histórias que por 

algum motivo ficaram esquecidas. (José Eduardo, 2019). 

Esses deslocamentos permitem o encontro com a cidade, a partir de um lugar comum que 

é revolucionário, pois não se sujeita a uma visão universitária colonialista. Essa possibilidade 

de dialogar existe e compreende a necessidade de dar conta de outras particularidades. O 

Acervo da Laje tem essa liberdade, por não estar preso a nenhuma instituição, compreendendo 

que a educação deve ser dinâmica, fluída, contextualizada e é indispensável se pensar a cidade 

a partir desses territórios e desses espaços. 
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4.3 O Bem Viver
31

: O Belo e o Bem 

             Para compor a seção deste capítulo, julgo apropriado apresentar a essência do Acervo 

da Laje, em suas particularidades cotidianas, a partir de minha própria experiência e 

percepção. Minha vivência com o Acervo da Laje, representa uma quebra de paradigmas e 

ideias pré-concebidas que atravessaram minha existência, e me possibilitou conhecer um 

outro lado realmente belo da vida, traduzido pelas experiências de conhecimento do Outro 

enquanto alteridade, acolhimento sincero e desinteressado, valorização de saberes prévios e 

um afeto genuíno e verdadeiro. 

            Digo isso para mostrar que a arte, a beleza e a educação, que constituem o cerne deste 

trabalho, não se encerram nas práticas metodológicas utilizadas nas ações desenvolvidas pelo 

Acervo da Laje, na figura de seus idealizadores e das pessoas que colaboram com os mesmos. 

Esse paradigma é a alma do lugar que, como residência, âmbito de recolhimento, domicílio de 

um casal, recebe pessoas à moda antiga e interiorana, acolhe, mesmo antes da entrada 

propriamente dita no espaço, na medida em que somos recebidos, aproximando-nos das 

imediações da Casa 2, pelo cheiro característico e inebriante da maré. 

          Na entrada da casa, somos agraciados (as) pelo contato com o chão forrado por 

pequenos pedaços de azulejos que com o movimento dos nossos passos, soam como música, 

complementando-se a esse cenário, ao mesmo tempo, sentimos o farfalhar das folhas das 

plantas que cercam o caminho, nos abraçando até a entrada principal. De modo que o 

acolhimento a que me refiro não é de ordem somente material, humana, é algo além, é do 

cerne da vida, das relações experienciadas com os seres viventes que fazem parte dessa nossa 

aventura humana e que, devido a padrões impostos secularmente pelo modo de produção 

dominante, somos forçosa e cotidianamente impelidos (as) a ignorar. 

         Esse despertar para nuances diversas do cotidiano aconteceu em mim a partir da 

primeira visita ao Acervo da Laje, que não é somente, insisto: Casa-Escola-Museu, é vida 
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 O Bem Viver é uma filosofia de vida que abre as portas para a construção de um projeto emancipador. Um 

projeto que, ao haver somado histórias de lutas, de resistência e de propostas de mudança, e ao nutrir-se de 

experiências locais, às quais deverão somar-se contribuições provenientes de diversas latitudes, posiciona-se 

como ponto de partida para estabelecer democraticamente sociedades sustentáveis. (ACOSTA, 2016, p.40) 
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pulsante, bela e criativa, que revisita memórias adormecidas e invariavelmente toca nas 

emoções de quem se permite, de uma forma vibrante e transformadora. 

          Dito isso, é importante contextualizar acerca da riqueza material em obras de arte 

contidas naquele espaço, onde cada peça é tratada com o mesmo apreço, seja a obra de um 

grande artista, como muitas que têm sido doadas ao Acervo da Laje, a exemplo de obras do 

genial artista plástico Reinaldo Eckenberg (1938-2017); ou obras de artistas suburbanos 

desconhecidos do grande mercado das artes, e outros artefatos que, compondo as peças 

reunidas em exposição permanente, fazem parte do cenário museal. A beleza das obras se 

mistura com a beleza expressa na forma de relacionar-se, que se faz tão própria e especial, dos 

idealizadores e anfitriões Vilma e Eduardo. 

          A condição dos guardiões da riqueza de saberes e experiências em torno de obras de 

arte, não fez deles (Vilma e José Eduardo), pessoas arrogantes e frias; muito pelo contrário, os 

fez voltar-se cada vez mais à simplicidade do ser, finito, efêmero e, ainda assim, único, 

inteiro. Essa beleza não se esgota na contemplação das obras de arte, nas rodas de conversas 

formais sobre temas atuais e relevantes, nas oficinas de arte que abrangem variadas faixas 

etárias e saberes, entre outras atividades realizadas; mas se estende para um simples, 

necessário e indispensável bate-papo informal, sobre a beleza da vista, a força curadora das 

plantas, nossas memórias gustativas, brincadeiras de crianças, o circular dos animais 

domésticos pela casa, enfim, nossa vida entrecruzada pelas memórias de fatos passados. 

 Suassuna (2008), afirma que arte e beleza por serem tão vivas e fecundas, não se 

limitam a uma possível explicação abstrata, e a continuidade dessa tentativa de redução pode, 

inclusive, promover sua morte enquanto tal. Desse modo, percebo que a experiência sensível 

da convivência, compartilhada pelos idealizadores do Acervo da Laje, ultrapassa o nível do 

empírico, nos lembrando sempre de nossas memórias e costurando-as a um tecido relacional 

belo e profundo, que pressupõe a elevação humana acima das efemeridades e práticas 

contemporâneas às quais estamos cotidianamente sujeitos. 

É possível contactar esse caráter de “nascedouro da beleza” no depoimento expresso 

pela artista Daniele Rodrigues de Moura
32

, sobre sua experiência com o Acervo da Laje. 
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 . Visando o aprofundamento da pesquisa com as artistas, julguei pertinente incluir a narrativa de Daniele 

Rodrigues de Moura, neste capítulo. Vale ressaltar, que a mesma foi entrevistada alguns meses após as primeiras 

narrativas das demais mulheres. 
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Segundo a mesma, quando conheceu José Eduardo e Vilma, a Casa 2 ainda não existia. Nesse 

dia, estava acontecendo a exposição de fotografia, encerrando um ciclo de oficinas realizadas 

pela professora e artista Marcella Hausen, contando com a participação ativa de outros 

estudantes. Embora Daniele não tenha acompanhado as oficinas, esteve na exposição, 

fotografou e fez toda a cobertura fotográfica desse processo. E, desde então, tem colaborado 

assiduamente nas atividades desenvolvidas no espaço, o que possibilitou também a abertura 

para uma relação amistosa de carinho e amizade recíprocos com Vilma e José Eduardo. 

Daniele se recorda acerca da Bienal da Bahia, onde Camila Souza estava como 

monitora, e hoje a mesma se tornou uma grande amiga pessoal. Neste mesmo dia, estava 

sendo realizado, também, um samba de roda com Natureza França, artista atuante nas 

atividades do Acervo da Laje, e Daniele declara que foi uma espécie de amor à primeira vista! 

Por aquele samba, pelo Acervo, por tudo. O fator que mais chamou sua atenção foi o quanto 

as crianças estavam ocupando o Acervo naquele período, porque havia duas instrutoras que 

acompanhavam as crianças, pessoas muito presentes. 

Foram dias mágicos aquelas visitas ao Acervo, dias que a gente volta 
assim... Eu costumo dizer que o Acervo é uma igreja para mim, sabe? 

Quando tudo está perdido, quando estou sem esperança, eu digo, poxa, vou 

visitar Vilma e José Eduardo, aí sempre tem uma conversa, um ombro 

amigo, uma esperança, sempre saio de lá fortalecida, é praticamente um 
espaço de oração, de espiritualidade muito forte mesmo, desde sempre. 

(Daniele, 2019). 

              Importa verificar a dimensão ontológica deste lugar que, mais do que um espaço de 

convivência, educação e arte, tem se tornado refúgio e manifestação profícua de 

entendimentos plurais a partir de si. No sentido de situar o ser humano como infinidade de 

sentidos e vivências que são únicos, pessoais, mas que congregam para o gozo da beleza de 

forma, também, coletiva. 

 O desejo despertado em Daniele, após as primeiras visitas ao Acervo da Laje, a 

impulsionaram a fazer uma experiência como arte-educadora, na qual realizou um curso de 

fotografia para crianças e adolescentes moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador: 

Os encontros para a oficina era todo sábado, e esse período foi que mais me 
aproximei de José Eduardo e principalmente de Vilma. Eu ia para lá todo 

fim de semana, sempre tentava me programar para almoçar antes de chegar 

lá, mas eu não conseguia, sempre chegava com fome. E Vilma sempre tinha 
um almoço para oferecer, eu chegava lá, tinha lasanha, peixe, meio mundo 

de coisa, eu dizia, Vilma pelo amor de Deus, eu já estou ficando com 
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vergonha! Ela: deixe de besteira, sente aí e coma. E nisso eu almoçava com 
eles todo sábado nesse período, e foi também uma das primeiras oficinas, 

uma das primeiras construções que o Acervo fez. E esse trabalho foi 

realizado em parceria com o Acervo da Laje e o Centro Cultural de 

Plataforma. Sendo que quem fez a mobilização, essa parte de fazer o link 
com a comunidade, pelo fato de eu não ser de lá, foram eles que fizeram, 

principalmente Vilma. (Daniele, 2019). 

A mobilização e divulgação foram totalmente realizadas pelos idealizadores do 

Acervo da Laje. Esse processo aconteceu entre final de 2012 e início de 2013. Foram dois 

meses de curso, e uma oficina em que as crianças e os jovens realmente compareceram, se 

engajaram nesse propósito. Depois, os envolvidos neste curso, fotografaram, e foi realizada 

uma exposição na Praia do Alvejado, SFS; além da exposição fotográfica, aconteceu também 

um outro trabalho, que se deu através de uma parceria com a turma de graduação em Geologia 

(UFBA), onde eles fizeram uma limpeza da praia e realizaram outras atividades com as 

crianças.  

Esses acontecimentos e aproximações mudou minha vida, são pessoas que 

para mim são basilares, e que impulsionaram a um outro rumo em minha 

vida, o Acervo da Laje, se apresenta como um espaço agregador, já cheguei 
a comemorar aniversário no Acervo!! Para você ter uma ideia de como esse 

espaço é importante para mim! faço aniversário em 21 de fevereiro, e estava 

tendo o primeiro Ocupa Lajes, no qual  eu era a fotógrafa, aí eu disse: gente 
quem quiser me ver no aniversário vai pro Acervo que vou estar lá, vai ter 

caldo, feijão, aí eu disse: Vilma, vou comemorar meu aniversário aqui, 

chamei meio mundo de gente,  pessoas que já conheciam o Acervo, a galera 

foi, e até outros amigos de fora que não conheciam ainda, foram também, e 
ai é isso, tem a máxima importância na minha vida,  primeiro na Bienal, por 

que foram muitas tretas na Bienal da Bahia,  pois estavam participando 

todos os museus tradicionais da cidade, e o Acervo lutando para  ser 
reconhecido, para ser tratado como igual, porque essa galera não está 

muito acostumada a....eles queriam tratar o Acervo assim: “Ah, vocês já 

estão fazendo parte, querem mais o quê? Igualdade já é demais, fiquem 

felizes com o que conquistaram”, e José Eduardo nunca aceitou isso, ele 
dizia isso não é esmola, vocês não estão fazendo favor nenhum, por isso essa 

briga dele com esse mercado de artes de Salvador. (Daniele, 2019). 

             Daniele pontua também acerca dessa transformação verificada na imagem do Acervo 

da Laje. Pois, do ponto de vista da comunicação, o Acervo fez algo que era muito difícil eles 

conseguiram se fazer reconhecidos em determinados espaços, inclusive midiáticos; já que o 

Acervo não possui os meios financeiros para arcar com a despesa de uma assessoria de 

imprensa fixa, que se possa pagar todo mês, para organizar e divulgar os eventos promovidos. 

São os amigos, os iguais, que conhecem, ficam sabendo, vão colaborando, cada um em sua 

medida, e isso gera essa grande rede de gratidão. 
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Dessa forma, se estabelece uma rede de amor, que vai crescendo, e todos que 

conhecem se envolvem, e não necessariamente ficam restritos por lá, seguem seus caminhos, 

mesmo mantendo os laços e vínculos com as pessoas que por ali circulam; o que Daniele 

caracteriza como sendo algo “que o Acervo da Laje tem de muito mágico, como José Eduardo 

fala, ele não tem esse negócio de ficar amarrando ninguém, tipo, ‘ah! Fulano não veio para o 

evento, não quero mais conta com ele’, não, não veio porque não pode vir, no próximo ou 

quando vier estamos aqui de braços abertos, e isso faz com que o Acervo cresça tão 

organicamente!” E a força relacional que perdura naquele espaço alavancou, de forma a se 

constituir hoje um espaço reconhecido no mundo das artes, ou seja, alcançou uma notoriedade 

que já não há como se invisibilizar. No início, o Acervo era um espaço que poucas pessoas 

conheciam e reconheciam seu valor. Daniele nos expõe acerca do processo de construção da 

Casa 2: 

Pode parecer rápido, mas não foi, pra quem vai de vez em quando parece 

que foi rápido, porque todas as vezes que a gente ia lá aparecia algo novo,  
e isso é muito simbólico também, aquele sobrado sendo construído da 

mesma forma que os sonhos vão sendo construídos, porque no Acervo 1, não 

tinha como ter oficinas, dessa forma mais ampla, bate-papos e tal, então a 
construção dessa casa física foi também a construção desse plano de fazer 

do Acervo um lugar para as pessoas ocuparem realmente, como José 

Eduardo diz. Então, a Casa 2 é a materialização desse sonho. (Daniele, 

2019). 

Daniele relata que os profissionais e estudantes enquanto amigos, parceiros do casal, 

vão inscrevendo o Acervo nos editais e só avisam: 

Olha José Eduardo, estou tentando aqui o edital de tal projeto e ele diz: vai, 

filha, é assim a gente vai fazendo as coisas, tentando fazer acontecer, esse 

espaço que é muito mais do que um espaço, como eles mesmos dizem é casa-

museu-escola é vida! Porque, as pessoas sempre se perguntam como é o 
financiamento, como é que se banca isso, a questão que é difícil de entender 

é que o Acervo da Laje não é uma empresa! É a vida de José Eduardo e 

Vilma, por isso é tão difícil de nominar, é tão difícil de enquadrar, agora 
está como OSCIP, são várias pessoas tentando ajudar nessas questões 

jurídicas, burocráticas, que é tão difícil de enxergar no Acervo e que as 

pessoas estão tentando. Agora mesmo como resultado do prêmio Brasil 
Criativo, vão receber uma assessoria, só que é uma pessoa de fora, de outro 

contexto, fico me perguntando que tipo de assessoria, sabe, é sempre bom 

ouvir, saber, mas o que será agregado? Ao passo que Vilma e José Eduardo 

e Leandro, estão juntos nesse projeto, desde o início, têm uma relação de 
pais e filho, com os demais, há o respeito, a consideração e uma relação de 

amizade. Mas com Léo é diferente, e é mais difícil esse desgarrar, mas é 

muito bonito o que esses três constroem ali naquele espaço. (Daniele, 2019). 
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Daniele expõe sobre uma forma de vida e relacionamento, segundo ela muito 

importante que acontece no Acervo. A questão do diálogo para a dissolução de conflitos é 

algo que se realiza com comprometimento e respeito, quando ocorrem dissensos nas relações, 

é habitual o sentar e conversar. 

 No encaminhamento para o Ocupa o objetivo era trazer o máximo possível 

de pessoas do subúrbio, ai me disseram isso, amamos você, mas você não é 
suburbana, e estamos tentando com que esse dinheiro rode aqui, e eu 

entendi, me coloquei a disposição por compreender que se tratava também 

de uma questão ideológica importante e assim tudo conversado, a gente se 

ouve e se entende, é o diferencial de outros espaços, há uma escuta, isso é 
raro, e no Acervo se faz presente  na honestidade, na sinceridade de falar às 

claras, se tiver que brigar briga, depois faz as pazes, porque são pessoas se 

relacionando, e a oportunidade de troca com pessoas de todos os tipos, de 
todos os gêneros, formações ou não formações, o Acervo é muito isso, é o 

Brasil que eu quero, trabalhar com o Acervo é saber que as coisas serão 

feitas de forma justa, de forma honesta,  por isso que durante todos esses 
anos,  pois já trabalhei com vários outros espaços, coletivos e organizações, 

e nunca encontrei em nenhum desses movimentos essa verdade que o Acervo 

tem, falar do Acervo é sempre importante e um prazer. (Daniele, 2019). 

 

O Acervo da Laje tem tornado possível o conhecimento de uma memória seletiva em 

artes visuais, da qual a população do entorno comumente é alijada. Nesse sentido, mais do 

que sua emancipação, o Acervo propicia sua libertação, conforme referencia Dussel (2017). O 

processo de emancipação é ilustrado pela criança que ainda sob a tutela dos pais, até 

determinada fase do seu desenvolvimento, não possui a autorização para gerir sua própria 

vida, porém, está dado que, em certo tempo sua autonomia será estabelecida. Ao passo que o 

sentido da palavra libertação, tem outra radicalidade, na medida em que se refere por 

exemplo, à figura de um escravo, aquele ser que nunca, em sua existência, foi autorizado a ter 

nenhuma esperança no que diz respeito a direitos, sendo-lhe negados sonhos, desde sempre. 

E, num ímpeto por libertação, este se refaz e ele mesmo, a partir de sua autoconscientização 

se liberta a si e propicia o diálogo para que outros também o façam. 

 Nessa perspectiva, se faz necessário a apresentação do trabalho desenvolvido no 

Acervo da Laje, a partir do olhar de um dos grandes críticos literários brasileiros 

contemporâneos, como também um dos maiores pensadores do século XX, guardião da 

cultura profunda do Brasil, o grande e saudoso mestre Antônio Cândido (1918-2017): 

Já faz alguns anos que venho acompanhando com interesse e emoção a 

atividade de José Eduardo Ferreira Santos, educador que encarna  o aspecto 
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mais nobre e difícil  da prática pedagógica: a formação de meninas, meninos 
e adolescentes de ambos os sexos que vivem em condições  adversas, como 

a penúria econômica e o risco de marginalização social, ao ritmo de um 

cotidiano   de brutalidades.  Graças ao seu ânimo solidário, José Eduardo 

concebe o ato educacional como estímulo para a conquista da liberdade pelo 
próprio educando, na moldura de uma visão ao mesmo tempo realista e 

utópica das possibilidades abertas pela convivência, mesmo que seja no 

universo negativo da privação.  Por isso rejeita as formulações consagradas e 
as concepções de elite, voltadas geralmente para uniformizar e dissolver o 

indivíduo nas expectativas mais conformistas de classe e do grupo.  

Identificado às necessidades profundas das comunidades  marginalizadas, ele 
procura  associar a aquisição de saberes  ao aproveitamento do que se 

poderia  denominar “culturas vividas”, que correspondem ao modo de ser 

das coletividades. Daí a utilização de práticas lúdicas e festivas do povo, 

bem como das tradições africanas como fatores educacionais, à luz de uma 
concepção integrativa.  A pedagogia de José Eduardo e seus companheiros é, 

por isso, essencialmente humanizadora, ao conceber a socialização, não 

como enquadramento e conformismo, mas como conquista da autonomia de 
pensamento e opção. É admirável no seu trabalho o contraste entre a luta 

pela realização de cada um e o peso opressivo do meio, que atua em sentido 

contrário, devido a fatores que desumanizam, como a pobreza e a violência. 

Educadores do porte de José Eduardo e seus companheiros mostram que é 
possível uma pedagogia capaz de realizar a verdadeira “promoção humana”, 

fazendo desabrochar a liberdade individual em harmonia com os valores 

positivos da coletividade. (CÂNDIDO, 2005, p. 13-14). 

 Verifica-se a possibilidade conquistada e partilhada do (re) descobrir-se enquanto 

humano, a despeito das ausências e faltas impostas à população periférica, e ver-se cidadão 

possuidor nato de direitos, que foi justamente uma das bandeiras alçadas pelo professor 

Antônio Cândido, como aspecto integrante dessa beleza do ato do educar, tão indispensável 

ainda hoje: 

[...] reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é 

também indispensável para o próximo. Esta me parece a essência do 

problema, inclusive no plano estritamente individual, pois é necessário um 
grande esforço de educação e auto-educação a fim de reconhecermos 

sinceramente este postulado. Na verdade, a tendência mais funda é achar que 

os nossos direitos são mais urgentes que os do próximo. Nesse ponto, as 
pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas 

afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, 

como casa, comida, instrução, saúde – coisas que ninguém bem formado 

admite hoje em dia sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas 
será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski 

ou ouvir os quartetos de Beethoven? (CÂNDIDO, 2004, p. 3) 

 Antônio Cândido (2004) em seu pensamento traz a distinção entre bens 

compreensíveis e incompreensíveis,
33

 destinados historicamente às pessoas pobres e 

                                                             
33  . “A este respeito é fundamental o ponto de vista de um grande sociólogo francês, o dominicano Padre Louis-

Joseph Lebret, fundador do movimento Economia e Humanismo, com quem tive a sorte de conviver e que atuou 
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periféricas, aportando um questionamento do que, de fato se faz indispensável enquanto 

necessidade humana e por que não dizer, ao bem comum. Nesse sentido, aponta a literatura e 

as artes em geral, como formas imprescindíveis para a satisfação profunda, especificando-os 

como elementos que garantem integridade espiritual ao ser humano. Dessa forma, o saudoso 

mestre compreendia o cerne do que estava sendo gerado no Acervo da Laje, e contribuiu com 

sua sabedoria, humanidade e simplicidade, para a cultura desse sonho de igualdade. 

 A educação estética propiciada pelo Acervo da Laje confirma traços essenciais ao 

desenvolvimento humano, como o exercício da reflexão; a aquisição e troca do saber, a boa 

disposição para com o próximo, em suas dores, amores, tristezas e alegrias, despertada 

principalmente através do afinamento das emoções; a capacidade de visualizar resoluções aos 

problemas da vida; o senso da beleza em sua diversidade; a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres; o cultivo de outras formas de expressão de determinadas culturas e 

vivências.  Enfim, essa arte produzida e fruída desenvolve em nós a quota de humanidade 

necessária, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante. (CÂNDIDO, 2004). 

Esse diferencial expresso de forma simples, capaz de ser compartilhado e 

desenvolvido a partir de práticas cotidianas que envolvem o modo de ser e estar na região do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador, se apresenta como um pólo fecundo de educação popular, 

se desdobrando em redes que se formam a partir das vivências incorporadas às rotinas das 

famílias que por ali circulam, e possibilita a beleza do compartilhar e da troca, através da 

valorização de suas vivências e da sensibilidade às suas dores. Isto é o que de mais orgânico 

existe naquele lócus, e se desdobra nesse comprometimento com o desenvolvimento de uma 

educação que cabe nos bancos formais de escolarização em todos os níveis, mas que também 

percorre a lida cotidiana suburbana. É isso, o que converge para o estabelecimento de uma 

novidade que impulsiona pessoas de todos os lugares a fazerem essa experiência de encontros 

e trocas com a beleza que se traduz no bem. O bem aparece no cotidiano, no bem-viver, no 

escutar, no enxergar, na partilha, na vida. “Nas relações entre os homens, do mesmo modo 

que ocorre nas relações de um homem consigo mesmo, o bem consiste igualmente em 

                                                                                                                                                                                              
muito no Brasil entre os anos de 1940 e 1960. Penso na sua distinção entre ‘bens compressíveis’ e ‘bens 
incompressíveis’, que está ligada a meu ver com o problema dos direitos humanos, pois a maneira de conceber a 

estes depende daquilo que classificamos como bens incompressíveis, isto é, os que não podem ser negados a 

ninguém”. (CÂNDIDO, 2004. p.15). 
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eliminar o ilimitado; isto é, na justiça que só podemos definir então na igualdade”. (WEIL 

apud PUENTE, 2013 p.195). 

Os encontros ocorridos no Acervo da Laje são uma expressão do bem. Um bem com 

caráter de singeleza, que o desenvolvimento ocorrido a partir da modernidade, tem 

paulatinamente retirado ou diminuído da nossa vida cotidiana. A ênfase ou importância 

demasiada atribuída à correria insana desses novos tempos (vide alimentos de fast food), na 

competição desregrada imposta aos trabalhadores em todas as áreas de atuação (promovendo 

a falta da identidade de classe e do reconhecimento do outro enquanto igual), nos 

compromissos diversos (que retiram tempo significativo da convivência em família e 

comunidade), enfim, todos esses fatores que aparecem como indispensáveis na 

contemporaneidade, roubam uma parte significativa de nossas vidas, de estar presentes de 

fato, sem a interferência de uma rede social a partir de aplicativos de celular. Essa percepção, 

de que estamos em um tempo em que se faz necessário enxergar, refletir e ressignificar 

condutas, se descortina a partir das vivências no Acervo da Laje. O bem viver educa com 

exemplos de vida, a atmosfera bucólica da maré, que se abre diante da Casa 2, nos convida a 

uma pausa, nos impele a questionarmos nossas semeaduras, a escalada por viver e multiplicar 

o bem nos seduz. Todo esse movimento, que envolve desconstrução de valores familiares e 

culturais arraigados, também doí, porque nos impulsiona a olharmos para dentro de nós 

mesmos, com coragem e sinceridade, pois a vontade de mudança necessita começar a partir 

de si. Essa mudança possibilita a desconstrução das zonas de conforto por vezes há décadas 

silenciadas, compostas de armaduras e valores os quais nunca nos pertenceram, e que 

recebemos em dado momento como herança cultural deformada pelos vieses históricos  

hegemônicos. 

A teoria platônica da Beleza e Arte depende, assim, de sua visão geral do mundo. 

Para usar palavras de Ortega y Gasset, Platão via o universo como dividido em dois 

mundos, o mundo em ruína e o mundo em forma. O nosso mundo, este mundo 

sensível que temos diante de nossos olhos, é o campo da ruína, da morte, da feiúra, 

da decadência. O mundo autêntico, o mundo em forma do qual o nosso recebe 

existência e significação, é aquele mundo das essências, das Ideias Puras, às quais 
acabamos de nos referir. É o mundo eterno e imutável que existe acima do nosso e 

que chama o daqui para o seu seio. Neste mundo, a Verdade, a Beleza, e o Bem são 

essências superiores, ligadas diretamente ao Ser. Cada ser do nosso mundo em ruína, 

tem, no outro, um modelo: os padrões, ou arquétipos situam-se entre seres sensíveis 

e as essências superiores da Verdade, do Bem e da Beleza. (SUASSUNA, 2002, p. 

41-42). 

Essa ânsia pelo Bem e pelo Belo faz parte da essência que desabrocha em nosso 

íntimo. A partir do compartilhar da vida no Acervo da Laje, em determinados momentos 
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somos tomados por horizontes utópicos de que é possível, sim, o multiplicar-se tendo como 

ponto de prosseguimento essa experiência exitosa, de maneira a favorecer a configuração de 

outros núcleos de potência e de humanidade, de vida plena e bela considerando aspectos 

memoriais da ancestralidade, reconhecendo e valorizando a criação e produção daqueles que 

nos precederam. 

Simone Weil compreende a beleza como elemento central do bem e imprescindível à 

vida humana juntamente com a espiritualidade. A autora denuncia ainda que o distanciamento 

da via da espiritualidade, ocorrido a partir da modernidade, redundou em perda para a ciência, 

na medida em que falta à ciência moderna a relação com o bem: “Nós somos regidos por uma 

dupla lei: uma indiferença evidente e uma misteriosa cumplicidade da matéria que constitui o 

mundo em relação ao bem; a evocação dessa dupla lei é o que nos toca o coração no 

espetáculo da beleza”. (WEIL, 2013, p. 198). 

O traço contrário ao atributo do bem se apresenta a partir da invisibilidade que se 

impôs sobre a região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Historicamente, o sistema 

hegemônico através de suas ações, condicionou moradores de áreas periféricas das cidades a 

não se enxergarem como cidadãos de direito. Essa clara injustiça, autorizada pela 

necropolítica
34

, os colocou até determinado momento, apenas como beneficiários de políticas 

compensatórias, como se nada mais além dessa parca intervenção merecessem. Importante 

demarcar que, em alguns momentos, se faz necessário a intervenção com foco nessas ditas 

políticas emergenciais, mas há que se ter o cuidado de informar, possibilitar recursos, meios 

para que essas pessoas tenham a possibilidade de ser protagonistas de suas histórias.  

Quando o Acervo da Laje, em suas ações, deixa claro que o acesso à educação, arte, 

beleza é direito de todos (as) e para todos (as), planta-se uma semente que tem germinado de 

maneira abundante. O despertar para a reflexão e a consciência de seu valor, tem sido um dos 

objetivos alcançados nas circulações de saberes neste espaço de educação, cultura e beleza! 

“A arte, assim como a educação, protege, estimula e aciona o desejo de viver”. (SANTOS, 

2019, p. 12). 

                                                             
34

 Conceito de Necropolítica, conforme Achille Mbembe: “[...] formas contemporâneas que subjugam a vida ao 

poder da morte (necropolítica) reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror.[...] 

com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar ‘mundos de morte’, formas únicas e novas de 

existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto 

de ‘mortos-vivos’. [...] o necropoder embaralha as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, 

mártir e liberdade”. (MBEMBE, 2018, s/p). 
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Este espaço alternativo, insurgente, resistente, se estabelece a partir de uma utopia 

com implicações dolorosas, pois sua germinação deu-se a partir de dores sofridas pelos seus 

idealizadores, que, ao longo de suas trajetórias de vida como moradores do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, cresceram e se desenvolveram em meio às perdas, às faltas, 

convivendo dia a dia com a negação, com o racismo, com o estigma social, os quais os 

marcaram desde sempre. Importa perceber como esses elementos, que a princípio poderiam 

ter sido o início da destruição de suas vidas enquanto pessoas, fomentaram a resiliência que os 

fez cada vez mais fortes, ao ponto de buscarem nesse mesmo território tido como não lugar, 

como não produtor, algo que se apresentasse para a sustentação e pontapé de um projeto de 

vida, que, mais do que beneficiar um casal, abraça a comunidade e a tantos outros que se 

fortalecem a partir dessas vivências. 

O Acervo da Laje se apresenta como um movimento insurgente, coordenado por 

sujeitos que assumem seu lugar com intrepidez, através da força retirada das aflições sofridas, 

e conseguem transformá-las em beleza. Essa rede, que tem agregado e extrapolado os limites 

geográficos suburbanos, soteropolitanos, e até mesmo tem rompido a extensão territorial em 

nível de Brasil, a ponto de chegar e se apresentar com força em outros países, é o resplandecer 

de uma potência em constante ascensão e, portanto, não há mais como ser invisibilizada. 

O Acervo existe também para isso, para sermos educados e compreendermos a 

importância de determinados artefatos culturais. Existe para provar que, no território 

suburbano, existem variadas formas de patrimônio cultural pertencentes a este povo e este 

lugar. Esse movimento é contra hegemônico e isso consagra os autores, moradores e 

frequentadores, pois abre uma dimensão do artista para o mundo, afirmando e entendendo a 

diversidade das artes plásticas, das artes escultóricas negras e demais tipos de obras expostas, 

porque se começa a apresentar obras anteriormente invisíveis. 

A proposição do Acervo da Laje é exatamente esta: chamar a atenção para a educação 

popular e o carácter circular que acontece no entorno. É uma provocação do presente para o 

futuro, pois pressupõe que esses espaços educativos, onde se envolve arte, beleza e todas 

essas discussões, devem circular e antecipam uma geração, possibilitando a continuidade 

dessa proposta incessante às gerações futuras, gerando a reatualização de um mesmo 

movimento de produção, beleza e resistência. 
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A geração que nos precedeu neste território, soube preparar um terreno 
simbólico para que pudéssemos não só existir, como também fruir dessa 

existência com elaborações estéticas próximas do nosso olhar e espaço 

territorial que tem o caráter propositivo e revolucionário. Expor obras de 

arte em um bairro periférico é revolucionário sim, fazer isso é provocar as 

pessoas. (José Eduardo, 2019). 

Percebe-se, a partir da fala do professor, o reconhecimento às alteridades que o 

precederam, e esse é um aspecto constantemente revisitado na Casa-Escola-Museu. 

No território suburbano antigamente todos os edifícios e residências, tinham 

características decorativas, e isso suscitava questionamentos, fantasias, 

imaginação, nos fazendo dialogar com outros povos e com as origens da 
gente. Andar no subúrbio com esse olhar de estupefação, mistério e com a 

intuição de que há muita coisa a ser descoberta tanto em artefatos quanto 

em narrativas. (José Eduardo, 2019). 

A valorização dos aspectos referentes à beleza local é preponderante, e esses aspectos 

se aproximam de questões ligadas também ao mistério e à espiritualidade, que se apresentam 

como solo fecundo da região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. O afastamento deste 

território em relação à região central da cidade objetivou a perenização de costumes e hábitos, 

que possuem uma ligação direta com a memória desse povo suburbano, com sua 

ancestralidade pujante e acolhedora, passível de ser percebida no encontro com a beleza que 

exala do Acervo da Laje. 

Beleza que se expressa como já foi dito, não somente a partir das obras de arte e das 

metodologias de educação desenvolvidas naquele espaço, mas que constitui um pólo de 

fruição de vida, pois possibilita o encontro com o humano mesmo, a troca de experiências, 

que faz crescer o humano em todas as suas dimensões. A partilha do alimento por exemplo, é 

uma marca do Acervo da Laje, assim como no passado, em regiões interioranas, o receber 

com alimentos era demonstração de afeto e apreço. Percebo esse aspecto, principalmente, a 

partir da figura de Vilma Santos que dá continuidade a essa tradição do acolher com alegria e 

afeto. O partilhar do alimento se apresenta como componente de aproximação, de abertura à 

intimidade da casa, pois somente costumamos comer junto com amigos ou gente muito 

próxima. 

 É essa elevação que me enternece em tempos tão duros, frios e marcados pela 

concorrência feroz entre os homens/mulheres dessa época. O que me reporta ao pensamento 

de Simone Weil, quando, em A Gravidade e a Graça, expõe de maneira sistemática os 

atributos inerentes ao bem, passíveis de serem alcançados por aqueles (as) que o buscam. Em 
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primeiro lugar o bem como característico do sagrado, que, para manifestar-se à humanidade, 

deve ser acompanhado de esvaziamento, da privação, do sentir na pele a necessidade do outro. 

As experiências do povo suburbano com a falta, com a privação de insumos e acessos 

diversos, de capital cultural, do aproximar-se do centro em pé de igualdade, tem possibilitado, 

através de Vilma Santos e José Eduardo, que essas privações sejam transmutadas em algo 

superior, em partilha com outros, ainda que não pertencentes ou oriundos do mesmo espaço 

territorial. 

A humildade consiste em saber que o que se chama “eu” não tem nenhuma fonte de 

energia que lhe permita elevar-se. Tudo o que é precioso em mim, sem exceção, vem 

de outra parte, não como um dom, que não se deve renovar sem cessar. Tudo o que é 
meu sem exceção, carece absolutamente de valor; e, entre os dons recebidos, tudo o 

que me aproprio perde de imediato o valor. (WEIL, 1986, p.85). 

 A disponibilidade para fruição da vida através da arte, presente nos idealizadores do 

Acervo da Laje, transmite essa humildade e desprendimento. A primeira impressão que nos 

causam é de que possuem em si a consciência de que são guardiões de algo maior que nossos 

olhos podem enxergar, e isto o fazem sem pretensões vaidosas, mas com sincera singeleza e 

graça. 

[...] Glorificar a arte, à maneira de Shopenhauer, como “quietivo” ou entorpecente 

da nossa vontade resulta em desvirtuamento da função que a arte exerce na 

sociedade. Isso, porém, não exclui, antes pressupõe que a grande obra de arte [...] 

nos restitua uma liberdade – o imenso reino do possível – que a vida real, não nos 

concede. [...] lugar ontológico privilegiado: lugar que o homem pode viver e 

contemplar, a plenitude de sua condição, em que se torna transparente a si mesmo, 

lugar em que, transformando-se [...] destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e 

vive a sua condição fundamental de ser auto-consciente e livre, capaz de desdobrar-
se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. A plenitude do 

enriquecimento e libertação, torna-se acessível somente a quem sabe ater-se, antes 

de tudo, à apreciação estética que, enquanto suspende o peso das outras 

valorizações, lhes assimila ao mesmo tempo a essência e seriedade em todos os 

matizes. Somente quando o apreciador se integra, com certa inocência a todas as 

virtualidades da obra de arte, esta por sua vez lhe entregará toda a riqueza encerrada 

no seu contexto. Neste sentido, pode-se dizer com Ernst Carriero que, afastando-se 

da realidade e elevando-se a um mundo simbólico, o homem ao voltar à realidade, 

lhe apreende melhor a riqueza e profundidade. Através da arte, disse Goethe, 

distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-nos da realidade (CÂNDIDO, s.d, 

p, 48, 49). 

 Talvez a maior de todas as realizações eles estejam começando a experimentar através 

do reconhecimento desse trabalho de arte e beleza desenvolvido ao longo de dez anos no SFS. 

O Acervo da Laje ganhou o Prêmio Brasil Criativo
35

 de 2019 na categoria Patrimônio e 

                                                             
35 O Prêmio Brasil Criativo 2019 é realizado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, 

Governo Federal pelo Pronac 185128, apresentado por 3M, com o patrocínio do Mercado Livre, apoio do 

Festival Internacional de Criatividade Pixel Show e parceria estratégica da Escola de Criatividade, Elo3 e 
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Artes/Quero Museu Vivo. Em suma, não há mais como esconder essa luz embaixo de um 

alqueire
36

. Eu senti a vibração dessa energia de felicidade no dia em que Vilma Santos e José 

Eduardo, juntamente com outros amigos colaboradores, estavam simplesmente vivenciando o 

Acervo da Laje e receberam a notícia de que haviam sido vencedores do prêmio que foi 

disputado em nível nacional. Esse triunfo foi recebido entre risos e lágrimas, pois somente 

quem vivencia sabe, de fato, a luta que tem sido o constante (re) afirmar-se enquanto museu 

no subúrbio de Salvador. Após conquistas como essa, o caminhar tende a tornar-se mais leve, 

a necessidade do constante auto afirmar-se quase que desaparece, quer o sistema hegemônico 

aceite ou não, a realidade é uma só: O Acervo da Laje é Patrimônio, é Arte, é Cultura, é 

Beleza, é a vida sendo fundida e aperfeiçoada com as lentes de um povo que elabora arte e 

beleza.  

4.4 Um “Não-lugar” transformado em Acolhimento e Morada 

O Acervo da Laje, como Casa, lugar de morada, vai na contramão do que se apresenta 

na sociedade contemporânea. É o lugar de acolhimento terno, amigável, de proximidade, de 

toque, de abraços, de afetos, de encontros, de trocas de experiências, de memórias embaladas 

muitas vezes, com um toque de nostalgia, ao relembrarmos nossas vivências passadas, e 

verificarmos as similitudes existentes com um outro tempo e lugar. Esse acolhimento e 

cuidado é materializado principalmente na figura de Vilma Santos, através do seu olhar que 

aproxima, cuida, é afeto puro e simples, é um doar-se, que me enternece e ao mesmo tempo 

constrange, quando penso em sua história de vida tão sofrida, e em suas dores sentidas. Mas 

ela resiste, compreende, elabora, produz, vivencia com ternura e com garra toda a pujança do 

Acervo da Laje. 

O cuidado é, na verdade, o suporte real da criatividade, da liberdade e da 

inteligência. No cuidado se encontra o ethos fundamental humano. Quer 
dizer, no cuidado identificamos os princípios, os valores e as atitudes que 

fazem da vida um bem-viver e das ações um reto agir. (BOFF, 1999, p. 1). 

                                                                                                                                                                                              
ProjectHub. A iniciativa, que está em sua terceira edição, é organizada pelo LabCriativo, plataforma de mídia e 

educação com foco em criatividade e economia criativa. O Prêmio Brasil Criativo 2019 tem a finalidade de 

identificar, reconhecer e valorizar entidades e pessoas de todo o país por suas iniciativas, práticas, métodos, 

conteúdos e atividades, que promovam de forma original e criativa, o empreendedorismo criativo e a produção 
artística e cultural brasileira, fomentando, apoiando e difundindo os projetos e/ou empreendimentos da Economia 

Criativa brasileira. Disponível em: https://www.premiobrasilcriativo.com.br/regulamento. 

 

36  Referência da exortação apresentada na Bíblia Sagrada, em Mateus, 5.15, de não se acender uma candeia ou 

lâmpada para se esconder; a luz deve estar afixada em local onde todos possam ver. 

https://www.premiobrasilcriativo.com.br/regulamento
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 Penso que o diferencial do Acervo da Laje, seja justamente este, a singeleza e 

simplicidade, de seus idealizadores, pois não se dobraram aos ditames contemporâneos do 

mercado; ao contrário, os ensinamentos recebidos e internalizados por eles, desde a mais tenra 

idade, através de seus familiares, da vizinhança que compunha a rede de relacionamentos 

estendidos para além de laços de parentesco, e transmitidos em meio a essa cultura suburbana 

em que nasceram e cresceram, se enraizaram de tal forma, que, mesmo após caminhos outros 

trilhados para além do SFS, não os permitiu dissociar-se do carácter sagrado do humano. Há 

uma reverência natural, genuína e sincera por cada humano que adentra aquele espaço. 

O cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância 

para mim. Passo então a dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu 
destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de 

sua vida. (...) Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, 

atenção, bom trato. (BOFF, 2005, p. 29). 

 A cultura do distanciamento inculcada na sociedade atual tem promovido o 

afastamento, invisibilizando milhões de pessoas, desconsiderando, marginalizando, 

diminuindo, provocando uma verdadeira anomia. E a era da internet tem contribuído 

significativamente para esse processo. Na chamada era da comunicação virtual, verificamos 

as notícias que nos chegam em tempo recorde, quebrando barreiras do tempo e espaço,  a cada 

dia, tem tornando os homens mais reféns de sua própria e afagada solidão (BOFF, 1999). A 

experiência vivenciada no Acervo da Laje, opera de encontro aos valores hegemônicos e 

globalitários. É validada a importância do cuidado, da experiência de si, da escuta ativa e 

compreensiva, da liberdade. Importante ressaltar, não há um código afixado em nenhum local 

físico ou virtual, para que esses valores sejam exercidos. É uma presença que nos impele a 

essa onda de calor humano, sociabilidade e princípios que regem a alma do lugar.  

 O sentimento de cuidado, de zelo
37

 que se encontra imbricado no acolhimento e nas 

relações desenvolvidas no Acervo da Laje, instaura justamente essa utopia de um outro tipo 

                                                             
37

 “É com esse sentido de cuidado como atenção diligente e meticulosa, como atitude de disposição e dedicação 

de alguém para algo ou alguém, que zelo e zeloso é tratado nesta tese. Nesse sentido, o zelo envolve tanto o 

tempo prático da dedicação atenciosa quanto o afeto que vincula dialogicamente os dois seres sob o ato do 

cuidado. Nesse caso, o afeto sugere o ardor e empatia (pathos) com respeito ao outro. É nesse sentido que o ethos 

zeloso é concebido como o modo de ser e de habitar cuidadoso. Assim sendo, do ponto de vista epistemológico, 

em alguns momentos este se refere ao ethos a partir da discussão ontológica (existencial) propriamente dita 

(modo de ser) e em outra a reflexão epistemológica do ethos entra no campo ontológico da geografia (humana e 

planetária) como modo de habitar. Quando os dois são referidos, a ideia de ethos ao mesmo tempo como habitat 

e habitus é reforçada.” (SANTOS JR, 2016, p.76). Nesta dissertação, apresento o sentido da palavra zelo, 
conforme o pensamento e explanação de Severiano Santos Jr, elaborando a ideia da necessidade de espaços 

urgentes à construção do humano e da natureza enquanto parte de si, para além de projetos de poder 

hegemônicos, puramente egoístas, injustos, letais e mercadológicos. 
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de civilidade e vivências. Sou oriunda do interior da Bahia, especificamente da região Sul da 

Bahia, município de Itabuna, a antiga e famosa terra do cacau. Lembro-me de uma época em 

que as relações desenvolvidas no bairro periférico onde nasci e cresci, eram marcados por 

essa sociabilidade e cuidados. As conversas entre os mais velhos se estendiam até mais tarde 

da noite, enquanto as crianças brincavam, os remédios naturais eram ensinados pelos mais 

velhos, os valores eram reafirmados, as brincadeiras, as histórias nos ensinavam e nos 

preparavam para a vida de maneira terna e afetuosa. Conhecer um espaço na cidade de 

Salvador, que me remeteu a essas experiências de tantos anos atrás, me trouxe uma profunda 

alegria, a imagem renascida de esperança pelo cultivo e ideal de uma sociedade mais humana, 

justa e acolhedora. 

Este modo de ser-no-mundo, na forma de cuidado, permite ao ser humano 

viver a experiência fundamental do valor daquilo que tem importância e 

definitivamente conta. Não do valor utilitarista, só para o seu uso, mas do 

valor intrínseco às coisas. A partir desse valor substantivo emerge a 
dimensão de alteridade, de respeito, de sacralidade, de reciprocidade e de 

complementaridade. (BOFF, 2005, p.95). 

 Analisando conforme Boff (2005), percebemos a urgência desse tipo de 

convivialidade, nestes tempos duros e sombrios, pois urge em nosso ser a esperança de um 

autêntico habitar, que se apresente, de fato, como inspiração para a geração futura e memória 

para nós que já obtivemos essa experiência salutar. A memória perpassa toda a nossa história; 

no chão que pisamos, a cultura que aprendemos tem um valor significativo no 

desenvolvimento da pessoa humana, e a tentativa de invisibilização aliado ao forjar do 

esquecimento, favorecem um projeto que não nos pertence, não nos cabe. Concordar, assentir 

ou não se posicionar contra os ditames hegemônicos é concordar com a destruição de tudo 

que somos. Dialogando com Bosi (2003), quando afirma acerca da memória: “Uma história 

de vida não é feita para ser guardada ou arquivada numa gaveta como coisa, mas existe para 

transformar a cidade onde ela floresceu”. (BOSI, 2003, p.69). 

 O fluir de vida e acolhimento existente no Acervo da Laje, é compreendido como um 

farfalhar de Hospitalidade, nas palavras de Derrida (2003), como um ato político que se 

desdobra em acolhimento incondicional àquele que se aproxima, que se chega. Em seus 

escritos, Derrida menciona importantes passagens milenares, como também narrativas 

bíblicas que mencionam de forma poética o princípio desse tipo superior de receptividade e 

convivialidade. 
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A obrigação única que cada um de nós tem com o outro, e leva a uma 
hospitalidade pura ou incondicional [...] A hospitalidade pura ou 

incondicional, a hospitalidade em si, abre-se ou está aberta previamente 

para alguém que não é esperado nem convidado, para quem quer que 

chegue como um visitante absolutamente estranho, como um recém 
chegado, não identificável e imprevisível, em suma, totalmente outro. 

(DERRIDA, 2003, p. 15). 

A hospitalidade, de acordo com Derrida, supõe alguém que despojado de si mesmo, 

abre-se para a visitação de um estrangeiro, que é nesse sentido, também um “invasor”. Isto 

remete à raiz do termo “hospitalidade”, que vem do latim “hospes” (“hostis”) que é o 

estranho, inimigo, podendo ser traduzido como “hostilpitalidade” (DERRIDA, 2003). Desse 

modo, entende-se a dubiedade que permeia a ideia de hospitalidade, em se tratando de um 

ideal de base ética, política e social. Derrida o caracteriza como uma necessária democracia 

por vir, traduzida pela cidadania mundial que ultrapasse as fronteiras historicamente 

fincadas, ao mesmo tempo em a sociedade contemporânea hegemônica não consegue, de 

fato, atender a esse movimento autêntico de democracia. Trata-se, sobretudo, de uma utopia, 

de “um vir a ser”, como um novo modo de viver e conceber a existência humana. E nisso 

reside o carácter revolucionário, libertário, memorial e esperançoso do Acervo da Laje. 

Nesse sentido compreendemos o necessário desprendimento para que o a 

hospitalidade se manifeste em sua completude, através do acolhimento ofertado pelos seus 

idealizadores, ao ponto do Acervo da Laje se configurar em lugar de morada: 

Por outro lado, não é demais insistir que a morada é o suporte e o núcleo 

vital dessa economia do ser. Sem ela, faltaria ao sujeito não somente o 
abrigo do teto ou a energia dos mantimentos, mas a própria dimensão de 

interioridade que assegure a sua obra de identificação. A casa não é uma 

mera casca que envolve o sujeito e situa-o no espaço, mas sua realização 

mesma como vida interior, separada, para-si – eu.[...] o sujeito não dispõe 
da casa como de um útil entre outros, nem a possui propriamente, pois, em 

certo sentido, é ela que o recolhe ao seu seio. Morar é, de início, ser 

introduzido à casa, encontrar as portas abertas e escutar (mesmo não 
ouvindo) o “esteja em casa” ou “a casa é sua”. As mãos que laboram sobre 

a matéria podem erguer paredes e teto, mas por si mesmas não têm como 

transformá-los em morada; para tanto, é preciso outras mãos que as 
recebam e recolham ao interior da morada. A interioridade da morada não é, 

assim, um mero “espaço interior” mensurável que se pudesse produzir, não 

é obra de arquitetura, mas o evento inaugural de recebimento pelo qual o 

sujeito é deixado “à vontade”, entregue ao seu próprio vigor e, nesse 
sentido, o “calor” da morada provém não tanto do aconchego advindo da 

proteção e da manutenção que ela propicia, quanto da intimidade partilhada 

com quem nos deixa em casa; é menos calor de recolhimento que de 
acolhimento; é “calor humano”, hospedagem. Essa intimidade calorosa com 

alguém se produz como uma “doçura” que, da interioridade da casa, 

“espalha-se sobre a face das coisas”. É por essa doce intimidade que o 
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próprio mundo acaba por tornar-se familiar, e não pela força de hábitos que 
venham a retirar suas “rugosidades” e nos adaptem a ele. (TI, 137). Se na 

fruição da vida o sujeito está provisoriamente resguardado contra a 

inospitalidade do “há”, somente a partir da intimidade da morada o mundo 

pode tornar-se propriamente habitável. (SANTOS, 2007, p. 101). 

 A realidade do Acervo da Laje se traduz na morada constituída a partir de condições 

difíceis, através de lutas e superações, de desafios que viabilizam o constante construir, no 

sentido de agregar afeto e possibilitar uma nova e reconfortante história de vida aos que se 

permitem fruir genuinamente do espaço. Esse habitar que ultrapassa as dimensões de uma 

estrutura sólida, mas que também tem servido de abrigo e fonte de um novo vir a ser, 

elaborado com base em vivências e linguagens que objetivam uma quase esperança, quiçá 

utopia urgente. “Construir significa cuidar o crescimento que, por si mesmo, dá tempo aos 

seus frutos. No sentido de proteger e cultivar[...]”.( HEIDEGGER, 2001, p. 127). 

  A dimensão que ocupa o Acervo da Laje na atualidade tem provocado sobressaltos 

até mesmo em seus idealizadores. Existe neles a clara convicção de que a materialização de 

suas ações não constitui de um plano de salvação, mas uma iniciativa criativa, que possui 

seus limites, pois são apenas duas pessoas e alguns colaboradores à frente desse dispendioso 

trabalho, com o objetivo principal de provocar os deslocamentos necessários dentro da 

cidade. Analisando ainda conforme Heidegger, percebemos a dimensão fenomenológica 

existente no Acervo da Laje, na medida em que aparece como uma dimensão de construção 

enquanto habitação e produção artística e educacional, mas que não está restrita aos limites 

demarcados por uma construção propriamente dita. 

O habitat é visto, pois, como um ambiente cultural formado pelas pessoas, 

mas que também passa a formá-las em interação contínua [...] A maneira 

pela qual os indivíduos atuam influi sobre a configuração física deste. As 
atividades deixam sua impressão e representam as potencialidades e limites 

de ação individual e social. (SANTOS, 2006, p.26,27).  

O Acervo da Laje, enquanto habitação, cercado pelas formas poéticas de acolhimento 

que fazem parte de sua essência, não se caracteriza para seus idealizadores como um 

sacrifício, dado que todo esse movimento faz parte de suas vivências cotidianas, as quais tem 

para eles um carácter primordial, visto não se tratar apenas de projetos e trabalhos laborais e 

sim de vida pulsante, orgânica, traduzida pelas trocas que costumeiramente acontecem, seja 

através das fotografias que são tiradas, do momento dispensado ao diálogo desinteressado, da 

oportunidade de se tocar violão e cantar junto, isto sim, é o Acervo da Laje!  
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Não se atinge o sentido do Acervo da Laje numa lógica de ONG, de empresa, pois 

esse tipo de enquadramento descaracterizaria o espaço enquanto tal, retirando-lhe o vigor, a 

vida. O Acervo existe dando respostas à sociedade hegemônica nos termos de emancipação, 

ou melhor de libertação política a todos quantos usufruam do espaço. Inexiste a intenção de 

se configurar como novos mercadores da pobreza, como se encontram aos milhares no Brasil 

afora, pessoas que usam da pobreza para lucrar, para se beneficiar politica e financeiramente. 

As experiências no e a partir do Acervo da Laje, se apresentam, antes de tudo, como relação 

respeitosa entre pessoas, entre iguais; é a oportunidade de se garantir vivências genuínas, 

profundas, a partir das trocas de experiência, que enlaçam memória, arte e educação. Neste 

sentido, o Acervo propicia libertação para um novo e radical pertencimento. 

[...] Libertar-se significa propriamente resguardar. Resguardar não é 

simplesmente não fazer nada com aquilo que se resguarda. Resguardar é, 

em sentido próprio, algo positivo e acontece quando deixamos alguma coisa 

entregue de antemão ao seu vigor de essência, quando devolvemos de 
maneira própria, alguma coisa ao abrigo de sua essência [...]libertar para a 

paz de um abrigo. Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer 

pacificado na liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua 
essência. O traço fundamental do habitar é esse resguardo. O resguardo 

perpassa o habitar em toda a sua amplitude. Mostra-se tão logo nos 

dispomos a pensar que ser homem consiste em habitar e, isso, no sentido de 

um de-morar-se dos mortais sobre essa terra. (HEIDEGGER, 2001, p.129). 

 Apesar do reconhecimento alcançado pelo Acervo da Laje, em alguns momentos se 

experimenta também o medo, pois cotidianamente vive-se em meio à constante tentativa de 

invisibilização, ao risco da criminalidade e da marginalização de um lugar marcado por 

ausências. E a força para seguir adiante, a despeito de todas as incongruências, reside na 

resistência, na ousadia de pessoas que acreditam no trabalho desenvolvido há uma década. O 

Acervo, enquanto construção, se fortalece através das trocas simbólicas; não é um espaço de 

mão única, pelos encontros e amizades que conjuntamente apostam na força dos 

relacionamentos e na ética, de maneira que não se reduza a um local de consulta técnica, 

onde o pesquisador recolhe os dados e desaparece, como ocorre com várias instituições.  

Mesmo quando ocorrem apresentações, oficinas ou qualquer outro tipo de atividade, a 

intenção primeira dos idealizadores do Acervo da Laje é viver a experiência do encontro. No 

domingo, dia 26 de janeiro de 2020, foi nítida essa forma de socialização. Ana Dévora, 

artista espanhola, estava a postos na Casa 1, no intuito de fotografar pessoas para um projeto 

desenvolvido por ela com pessoas de várias partes do mundo denominado “Raízes”. Mas à 

medida que chegavam, as pessoas eram envolvidas em um clima de celebração, que 
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ultrapassava os limites metodológicos da oficina em questão. O almoço foi servido, regado 

às habituais conversas e alegrias. A cultura do comer junto, característica de uma geração do 

território suburbano, persiste de maneira profundamente singela, permitindo aos presentes o 

viver a oficina para além de um trabalho formal. A culminância do processo de hospitalidade 

é alcançada na comensalidade. Os alimentos, que aparecem como símbolo de comunhão, 

formam um ritual no qual Vilma Santos não abre mão. Esse ritual se relaciona à necessidade 

do refazimento do sentido humano, a partir do refazimento da vida (BOFF, 2006). O comer 

junto é um momento de diálogo, faz parte do processo de aproximação, é uma comemoração 

da vida, do estar junto. É uma celebração autêntica da vida enquanto dádiva. Vilma Santos 

chama para si essa responsabilidade porque reconhece o alimento como partilha, 

característica de pessoas que tiveram essa iniciação por parte da geração que as precedeu, na 

maioria das vezes suburbana e/ou interiorana a qual reconhecem o valor desse (com) 

partilhar. 

O detalhe que mais me chamou a atenção foi que a profissional, tinha como foco a 

captura fotográfica de uma pessoa por vez, porém a própria dinâmica relacional a conduziu 

por outros caminhos, levando-a a fotografar famílias, amigos juntos, e esse modo de ser 

espontâneo faz parte da alma do Acervo da Laje; visto que, não há espaço para um projeto 

engessado, o constante circular de vida é quem vai ditando e reorientando as formas de 

condução dos trabalhos desenvolvidos, tudo isso com muita ética, respeito e de forma muito 

natural.  

 Vilma e Eduardo relatam o receio de que o espaço se transforme em uma simples 

instituição para coleta de dados, onde os pesquisadores entram, circulam e desaparecem, mas 

a pulsação orgânica do espaço contribui de forma direta para evitar esse tipo de especulação 

e exploração. 

A criação de redes é importante para a continuidade desse trabalho, não se cogita a 

possibilidade de um fechar-se em si mesmos, como guetos intransponíveis. A natureza do 

Acervo é trabalhar a memória, a arte, a cultura de maneira absolutamente livre, respeitando a 

autonomia do lugar, dentro das dinâmicas que se manifestam cotidianamente. 

 A experiência de vida a partir do Acervo da Laje tem o poder de transformar pólos 

conflitantes, na medida em que cada pessoa se permita alterar realidades difusas e 

controversas. A qualidade de cada trabalho realizado, a abertura para o outro, o respeito entre 
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todos (as), fazem a diferença.  Respeita-se as poéticas de cada um, extrapolando a visão de 

um eu sozinho, para uma dimensão relacional do bem comum. O Acervo da Laje se 

apresenta como lócus político que tem dado respostas, inclusive, a temas urgentes que 

perpassam e agitam a cidade nos últimos tempos Nesse envolvimento, existe uma intenção 

que é a de não se omitir diante de um cenário de truculências, violências veladas e 

declaradas, culminando em violação de direitos.  

Vilma Santos relata que, em alguns momentos, ela se sente extremamente cansada, 

devido à rotina de trabalhos intensa, mas esse sentimento é substituído pela força que emerge 

em si, a partir da alegria de fazer parte de um projeto de vida estendido às pessoas que 

podem multiplicar, tanto no presente quanto futuramente, essa rica e importante experiência. 

Estamos num momento cruel, na atualidade, de negação de cultura, de fechamento de 

escolas, é um crime! E o que fazer dessas crianças e jovens, porque cerceá-las no 

confinamento dos guetos, para que esse cinturão de divisão entre pessoas? Esses jovens não 

podem perder a experiência de circular pela cidade, de conhecer arte, e de estar próximos de 

espaços que os instrumentalizem ou mesmo os despertem para uma nova e diferente história 

de vida. No SFS, temos o Acervo da Laje, mas se poda o direito de circulação e vivências 

pela cidade, incorre-se no mesmo esteticídio
38

 (DUSSEL, 2018) que invisibiliza e mata. 

 Antigamente essa prática de cerceamentos dos jovens suburbanos era uma constante, 

na medida em que as escolas públicas estavam concentradas no SFS, no intuito de 

manutenção do pobre e preto em zona periférica, configurando claramente o racismo 

institucional. Enquanto os idealizadores do Acervo da Laje lutam, resistem na tentativa de 

provocar esses deslocamentos que são diversos, que são trocas, tem-se um poder político que 

se arroga de forma impositiva para que esses jovens voltem para seus guetos e não tenham a 

                                                             
38 . Trata-se de um esteticídio – como o chamará Boaventura de Sousa Santos -, porque não só há 

desconhecimento da criação estética das grandes culturas do Sul, senão que tudo começa a priori com a 

pergunta: “O que essas culturas bárbaras puderam produzir de beleza, de estética?” E a resposta é negativa, ou, 

ao menos, não se descobre nelas nenhum elemento que pudera servir como momento de criatividade, de 

novidade estética mundial, por seu atraso ou barbárie. (DUSSEL, 2018, p.24). Trata-se, portanto de uma 

tentativa (que em alguma medida tem logrado êxito), de desqualificação das culturas tidas a partir da 

modernidade como periféricas. 
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possibilidade de transitar onde os brancos e ricos da cidade vivem, continuando a mesma e 

nefasta prática de não conseguirem admitir a presença desses corpos nos mesmos espaços
39

.  

José Eduardo nos informa que situação parecida acontece quando se vislumbra 

exposto no Acervo da Laje, um (a) artista de renome e alguém faz a pergunta: Como essa 

obra está aqui? Como se aquela riqueza, traduzida por uma obra de arte, não devesse ser 

contemplada ou tocada pelas pessoas que habitam zonas periféricas. Se reduz, dessa forma, a 

expectativa humana de fruir a vida em sua plenitude, se reduz a expectativa de 

deslocamentos dentro da cidade, confinando pessoas à redução de experiências de sentido. 

Segmentando por classe, nivelando-se por baixo. Enquanto se tem um espaço que aposta na 

ampliação e no desenvolvimento de pessoas a partir das trocas dentro da cidade, tem-se 

governos que atuam de maneira a promover o cerceamento do direito de ir e vir e de maneira 

ditatorial. 

Diante disso, não se sabe a dimensão que tomou o Acervo da Laje, o importante é 

continuar persistindo para a continuidade de um projeto que tem como objetivo o bem viver, 

de maneira plena e respeitosa. 

Essa morada, que vai além de um espaço para se habitar e descansar corpos da labuta 

do cotidiano, vai além de significados estanques, é um movimento constante e realizado em 

conjunto através de redes relacionais. A morada é expressão de uma forma de vida; a Casa 2 

é um espaço construído para acolher, e tudo que nela existe objetiva refletir o modo como o 

casal se expressa no mundo. A morada é a materialização de um sonho de pessoas que 

entendem o acolher como expressão primeira da convivialidade. O sentido principal, 

atribuído pelos idealizadores ao Acervo da Laje, reside na compreensão do diálogo enquanto 

ferramenta que suscita a condução para a vida e para os projetos em comum. Tenta-se com 

toda sapiência, cuidar das coisas, cuidar das pessoas. Compreendendo o saber morar, muito 

mais que habitação e solidez das estruturas, constituídas pelas relações desenvolvidas no 

                                                             
39 O Colégio Odorico Teixeira, foi inaugurado em 11 de abril de 1994, pelo então governador Antonio Carlos 

Magalhães, visando ser referência de ensino público na Bahia, oferecendo estrutura com laboratórios, anfiteatro 
e quadra de esportes. Até fevereiro de 2015, o mesmo figurava entre as 10 escolas mais bem avaliadas pelo 

MEC. Em 2017, o Odorico já apresentava problemas com a falta de manutenção do prédio. Em 2019, o colégio 

que anteriormente havia capacidade para 3,6 mil alunos, é desativado com apenas 308 matriculados. Sob 

anonimato, uma professora da escola avaliou a decisão do governo como equivocada. “Querem confinar 

meninos e meninas negras em seus bairros. O espaço daquele colégio é privilegiado porque está no centro 

cultural da cidade, perto de cinema, museu, teatro, universidades. Os professores promovem integração com 

esses espaços vizinhos ao colégio, por mais que os espaços sejam negados pela comunidade endinheirada que 

vive ali”. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-cobica-pelo-odorico-colegio-fecha-

as-portas-apos-25-anos/. Acesso em: 03 de março de 2020. 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-cobica-pelo-odorico-colegio-fecha-as-portas-apos-25-anos/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-cobica-pelo-odorico-colegio-fecha-as-portas-apos-25-anos/
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interior da casa, é que fundamenta e confere durabilidade à construção. [...] é a qualidade da 

atenção que nos faz conquistar o Bem que a arte pode encerrar. (BOSI, 2003, p.190). 

José Eduardo nos desperta ainda para a reflexão de que a disponibilidade para 

trabalhar e viver de maneira estratégica, para enfrentar o dia a dia, se realiza através da base 

ofertada pela morada. Se apresentando através da construção de estratégias de cunho 

educativo para acolher, para receber, para fazer pontes, para trocar ideias, idealizando a 

emancipação, libertação. Considerando que a morada que não emancipa, condena ao 

vitimismo e dependência. Importante analisarmos a partir do ponto de vista de nossa 

experiência primeira de socialização, porque todos nós tivemos um ninho numa casa, quando 

a pessoa se emancipa, a casa vira memória, dado que, onde nascemos e crescemos é a 

morada primeira, que possibilita luzes para a aprendizagem e nos impulsione, a sair pelo 

mundo buscando ampliação desse conhecimento.  

A intenção dos idealizadores do Acervo é que existam, pela cidade, mais casas como 

essa, menos burocráticas e mais humanas, menos de estatísticas oficiais, casas de protocolo, 

e mais de iniciativas próprias de sucesso. O interesse principal é que todos (as) possam: 

apostar em suas ideias, em suas vidas, acreditem em si mesmos, se protejam, se 

desenvolvam, acreditem em suas próprias poéticas, em suas formas de se comunicar, esse é o 

grande objetivo. Essas dimensões que pertencem ao espectro do afeto, de não deixar morrer 

narrativas que historicamente foram invisibilizadas. 

A presença de Vilma enquanto mulher negra, à frente de seu museu, também educa 

pelo saber cuidar. O mesmo cuidado que se apresenta a partir dessa mulher como 

preocupação e responsabilização pelo outro, que permite o envolver-se mutuamente, é um 

legado marcado pela solidariedade e afeto. (BOFF, 2006). A educação do passado que 

agregava escola, vizinhança, casa, igreja, devemos levar ressignificada vida a fora. O espaço 

não formal de educação educa constantemente, os princípios de educação e cultura 

transformam para a vida, o contrário dessas dimensões é barbárie. Espaços segregados por 

classe, não educam. A morada é ecologia, morada como espaço relacional, sem hierarquias, 

onde todos podem e devem aprender conjuntamente.  

A construção e manutenção de uma habitação não se realiza, senão com muito 

sacrifício. Não é algo banal. A Casa 2 do Acervo da Laje foi construída a duras penas, mas 

com muita alegria, com atividades culturais e pedagógicas sendo realizadas, inclusive, em 
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meio ao cenário da construção em andamento. A evolução nesse sentido acontece 

constantemente, o movimento não para, é a forma autêntica das expressões, das dinâmicas 

que se achegam. A tônica do lugar volta-se para o cuidado como se age, e como se recebe, 

preocupando-se com o bem-estar das pessoas. Cada um carrega sua própria experiência 

delicadamente acolhida no reger ético das relações. Esse trabalho que, invariavelmente, se 

apresenta com o propósito e necessidade de se limpar lentes, de trazer luz, agregando clareza 

a fatos que se desdobram diante de nós. A união, a memória são essenciais para o 

fortalecimento e garantia do dever cumprido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Esta pesquisa realizada no Acervo da Laje, iniciada em 2018, tinha a princípio o 

objetivo de identificar a importância do lócus enquanto espaço de emancipação política, na 

ótica dos moradores do entorno. À medida que me foi possibilitado o contato constante com o 

Acervo, eu percebi a grandeza e importância daquele espaço, não só para os moradores do 

entorno, mas para além do Atlântico. Uma iniciativa, realizada a partir de um casal que hoje 

tem atingido dimensão gigantesca, que atrai olhares e especulações, mas no fundo é semente 

de um vir a ser. Nesses tempos sombrios, temos urgência de alcançar um outro tipo de 

sociabilidade e educação.  

          No entremeio da pesquisa, fui assaltada violentamente pelo assassinato do meu único 

irmão. Paralisei. Não havia forças em mim para continuar. No entanto, o Acervo da Laje, 

através de Vilma Santos José Eduardo, e de seus amigos colaboradores mais próximos, a 

exemplo de Ivandilson e Carla, estavam atentos e me estenderam a mão, me escutaram, me 

abraçaram e eu consegui, de uma maneira afetuosa atravessar a dor do luto dentro da beleza. 

         Consoante o tema dessa dissertação, eu pude de fato experimentar como, dentro da dor, 

pode existir algo de beleza, de elaboração, de força. O atravessamento do luto, que sempre 

abarca pessoas, locais e vivências, não escolhe classe social, raça, etnia. O luto faz parte da 

experiência humana, embora não saibamos lidar em um primeiro momento, mas 

conjuntamente é possível se elaborar estratégias de enfrentamento.  

         O fator estética-educação se traduz como forma de elaboração de vida. A arte, a beleza, 

a cultura, constantemente possibilitam esse atravessamento. Como esses atravessamentos 

poderiam propor novas estratégias de enfrentamento para as pessoas no âmbito exclusivo da 

educação formal?  Sem a experiência de vida, não é possível essa superação dialógica das 

situações que cotidianamente somos desafiados a enfrentar. Entendo que as trocas 

simbólicas, os encontros, o encontro com a arte, com a memória têm uma relevância 

semiótica, de olhar a beleza, a arte, a educação popular, como representação que nos leva 

adiante, e reacende em nós o desejo, a dinâmica da esperança, a dinâmica da luta, pois, por 

vezes, os fenômenos violentos tendem a nos estagnar, paralisar.  

           Daí a necessidade de encontrarmos formas de elaboração que nos proporcionem a 

abertura de horizontes. Por vezes, esse é o modo de não desistirmos. Como os espaços de 

educação popular podem contribuir para o fortalecimento das pessoas? Como oferecer 
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respostas a essas e outras questões que cotidianamente nos tiram a paz? Não há receita 

pronta. Talvez, sejam os laços de solidariedade, de sociabilidade das pessoas em espaços 

como esses, que podem ser a luz no final do túnel. A rede tem caráter de dinamicidade para 

orientar nossa travessia, e a arte, por sua vez, traz esse poder de catarse, de reorientar 

trajetórias, de reencantamento da vida; caso contrário, é naufrágio, é desistência, é morte. Em 

sintonia com isto, a educação é espaço de enfrentamento, de resistência, a educação não é 

inerte e vai se recriando continuamente através de novas formas de existir, de resistir, de 

ocupar outros espaços, de se indignar, de fazer brotar em nós uma força que não 

conhecíamos. A beleza e a memória estão nesse patamar de não permitir que sucumbamos 

diante das intempéries da vida. 

         De acordo com as observações sistemáticas realizadas ao longo do período de pesquisa 

empírica, foi possível identificar respostas à problemática apresentada inicialmente no 

desenvolvimento deste estudo. Dessa forma podemos afirmar que, de fato, existe uma 

contribuição expressiva da experiência estética proporcionada pelo Acervo da Laje no que 

tange à promoção de uma educação libertadora entre moradores do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. Esse fato se apresenta de maneira clara na apropriação educacional realizada pelos 

moradores do SFS e demais sujeitos que circulam pelo espaço.  

         Esta experiência nos possibilitou o entendimento apurado do trabalho desenvolvido no 

Acervo da Laje, o qual atua como mola propulsora de uma práxis educativa libertadora, na 

medida em que, partindo de sua cultura e memória local, oportuniza a efetiva emancipação 

política, através das atividades educativas realizadas com a comunidade local, estabelecendo 

pontes com a academia, o que possibilita, de maneira complexa, o rompimento com o jugo 

da opressão, subalternidade e invisibilidade secularmente estabelecidos. 

         A região do Subúrbio Ferroviário de Salvador se constitui de fato como um pólo de 

significados sócio-políticos. Essa característica é visível, pois os moradores do SFS, 

historicamente, têm uma atuação efetiva que, desde os primórdios, dialogava com os 

movimentos sociais, possibilitando o alcance de determinadas políticas sociais à população. 

Ocorre que a atuação expressiva dessas políticas esfriou, com a falta de compromisso ético 

político de algumas instituições que atuavam nesses espaços suburbanos, e, por um período 

de tempo, a comunidade se vê órfã desses mecanismos e instrumentos de proteção e 

empoderamento do sujeito enquanto cidadão. O surgimento do Acervo da Laje se estabelece 
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então, como ressignificação de espaços de construção política e educativa, na contramão da 

invisibilização e do estigma impostos, que insistem em se perpetuar na região. 

          A juventude suburbana, na contemporaneidade, continua envolta em um palco de 

violações. Estas se manifestam nas mais diversas expressões da questão social, a exemplo da 

falta de identificação positiva com o meio em que vive e circula, a falta de uma educação 

formal que faça sentido à sua existência, a mácula arraigada atribuída ao subúrbio ferroviário 

de Salvador, representado de maneira generalizada e negativa, diuturnamente, como lugar 

apenas de violências, e ausências; todos esses elementos contribuem para o aumento dos 

riscos e dos processos de naturalização da violação dos direitos dos jovens e, 

consequentemente, da população suburbana enquanto cidadãos. 

           O Acervo da Laje busca através da educação popular e da arte, atuar justamente 

nessas lacunas, oportunizando experiências educacionais distintas, prazerosas e eficazes, de 

maneira que haja identificação da população com seu lugar de origem, apresentando-lhes a 

novidade, a beleza produzida internamente e incentivando a participação local neste 

processo.  

         A educação popular é o norte primeiro utilizado nas estratégias adotadas pelo Acervo 

da Laje para a valorização dessa cultura suburbana, na medida em que promove o 

reconhecimento da memória do povo do lugar, e atua como indutor de um outro tipo de 

socialização. Desta que se exerça observando o princípio da alteridade, da ética, valorizando 

o saber que acompanha cada sujeito. Através da arte, esse princípio da educação popular tem 

se apresentado como o parâmetro que cumpre seu papel na transformação de vidas que 

vivenciam a experiência do Acervo da Laje. 

         Baseado no entendimento de que a cultura popular se configura como modo de vida e 

pensamento, estabelecendo vínculo profícuo com processos de libertação, entende-se o 

espaço do Acervo da Laje como possibilitador desse exercício autônomo e social da vida 

política, que direciona o cidadão para o “ser mais”.  A hegemonia a que estamos sujeitos, não 

se enfrenta senão com a potência contra-hegemônica, de maneira a romper com os processos 

de invisibilização e alienação que segmenta, exclui e inferioriza contingentes populacionais 

periféricos. 
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          Nesse contexto, o Acervo da Laje atua no sentido de se contrapor aos desmandos do 

modo de produção capitalista, globalizado e alienante, buscando, através da arte, a 

identificação crítica/criadora desses sujeitos, historicamente subordinados e invisibilizados, 

com o contexto social a que este estão social e territorialmente vinculados.  

         A necessidade desse sujeito periférico se enxergar como cidadão de direitos e o 

consequente despertar para o processo de libertação, passa pelo âmbito da beleza existente e 

produzida em seu contexto social. Nesse sentido, a estética disseminada pelo Acervo da Laje, 

possibilita a visualização e emergência do outro em sua alteridade, constituindo elemento de 

sociabilidade humana, rompendo-se as amarras de um sistema globalitário que promove 

sistematicamente a rivalidade e segmentação entre os povos. 

           Entendemos a arte como dimensão necessária à vida humana. Por isso, a interdição do 

acesso à arte, restrita apenas à elite, se constitui como fator alienante de dominação e 

subjugação contra os sujeitos tidos como subalternos. Assumindo-se a educação e a arte 

como dimensões necessárias às vidas das pessoas, existe a clara possibilidade de influência 

positiva em todo o tecido social. Desse modo, a educação popular, aliada à arte, fomenta 

emancipação, visto que oportuniza o exercício do pensamento crítico acerca da realidade 

objetiva, exteriorizando e desconstruindo crenças pré-estabelecidas, descortinando 

realidades, objetivando mudanças sociais, recriando assim um movimento que implementa 

transformação  política e mudança de vida. 

         A estética libertária, a educação popular e suas ações combinadas na experiência 

desenvolvida a partir do Acervo da Laje, capacitam o sujeito a contrapor-se aos processos de 

segmentação, ampliando sua visão de mundo e oportunizando que se perceba como 

protagonista de sua história e de seu contexto social.  

         A estética libertária, a educação popular e suas ações combinadas na experiência 

desenvolvida a partir do Acervo da Laje, capacitam o sujeito a contrapor-se aos processos de 

segmentação, ampliando sua visão de mundo e oportunizando que se perceba como 

protagonista de sua história e de seu contexto social.  

         A promoção episódica, pelo Acervo da Laje, de atividades culturais para fora do 

território suburbano, é mais um ato de insurgência contra a tentativa de invisibilizar o 

território. É uma chamada dotada de força ancestral e vontade de vida, que não se sujeita às 
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convenções sociais e motivações mercadológicas. O Acervo da Laje é museu, casa e escola e 

está validado, inclusive, para além do território brasileiro, impulsionado pelo 

reconhecimento dos veículos de comunicação social.  

          Importante destacar o protagonismo das mulheres, e a força com que elas aparecem 

nesta pesquisa. Os trabalhos desenvolvidos por elas nas atividades de educação e arte, 

encarnam de modo singular as dimensões de afeto, cuidado, fraternidade e acolhimento 

constitutivas do Acervo da Laje. Vale ressaltar que a figura de Vilma Santos, à frente dessa 

magnífica iniciativa, promove o esforço de rompimento com padrões patriarcais, racistas e 

sexistas tão em voga na sociedade contemporânea.  

          De fato, Vilma simboliza justamente a irrupção luminosa da mulher, em especial da 

mulher negra, nos espaços de cultura, a exemplo dos museus, estando aquela historicamente 

representada como subalterna e vinculada apenas ao espaço doméstico. Enquanto gestora de 

um museu-casa-escola, Vilma Santos provoca e se insurge contra um status quo instituído 

que insiste em se perpetuar. O enfrentamento de um padrão cultural de cunho racista e 

sexista possibilita a recolocação de temas relativos a raça e gênero, como pautas importantes 

a serem dialogadas nos museus do Brasil, devido à legitimação das diversas formas de 

violência perpetradas em nosso país.  Esse aspecto é passível de ser compreendido a partir do 

assombro e das resistências provocados pela mera presença e atuação de Vilma Santos como 

gestora do Acervo da Laje.  

          Esse caráter desmistificador do Acervo da Laje contribui para a (re) escrita da história 

de mulheres negras e da própria comunidade suburbana, com base em um movimento 

crítico/criador que enfrenta o modelo colonial escravocrata e faz irromper o novo na história, 

a partir de outro tipo de sociabilidade, da beleza que transborda para além dos modelos 

hegemônicos, e da abertura de um espaço de bem viver como aspecto vital para a 

perpetuação da memória.  
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