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Resumo:

O presente estudo investigou como os grupos culturais de um bairro popular de Salvador, o Bairro
da Paz, desenvolviam o que chamavam de ação cultural, entre os anos de 2007 e 2014. Este foi o
momento  do  que  chamamos  de  boom  da  cultura  no  Brasil,  representado  em  recordes  de
investimento público em cultura e também na diversificação do Estado para atender demandas de
movimentos sociais. O Bairro da Paz conta hoje com cerca de 60 mil moradores, em sua maioria
afrodescendente, está localizado em uma área de grande especulação imobiliária e sua história foi
marcada pelas palavras luta, união e resistência, um mote a para a forte organização comunitária
local. Para dar conta do que íamos recolhendo em campo e também para dar conta das próprias
investidas  em  campo,  o  estudo  centrou-se  em  dois  pilares  centrais:  1º  pilar)  as  análises
situacionistas e de rede de autores da Escola de Manchester, particularmente Gluckman (1987) e
Mitchell (1969), cujos trabalhos se voltaram às análises processuais, em que ideias como conflito e
cooperação estavam em jogo no campo interrelacional;  os trabalhos de Magnani  (2002) e suas
investigações  sobre processos de identificação territorial  sobre o espaço público da cidade;  e o
estudo de Bourdieu (1986),  em que o autor  analisa  como o capital  social  é  gerado a partir  de
relações interpessoais em um campo de disputa por bens simbólicos e materiais e o de Coleman
(1988) que investiga a cooperação, reciprocidade e confiança como geradoras de capital social em
uma  comunidade  geralmente  vulnerável.  As  três  perspectivas  foram  combinadas  e  analisadas
segundo a ideia de que se voltam às relações interpessoais em um certo espaço e como benefícios
são produzidos, bem como identificações, através de intensas relações. 2º pilar) os estudos de Agier
(1988) sobre como uma elite negra ascendeu com o desenvolvimento econômico em meados dos
anos 1970, culminando nos blocos afros de carnaval; Pinho (1994) investigou como a identidade
negra baiana se apoiou nos blocos afros; e o essencial trabalho de Sansone (2004) que analisa outras
identidades  negras,  para  além  da  política.  Nosso  estudo  partiu  da  reflexão  de  que  os  grupos
culturais, na figura de suas lideranças, produziam suas ações culturais através de múltiplas relações
em um campo de conflito mas também de cooperação em um momento de boom da cultura, mas
também de permanência da pobreza e violência.

Palavras-chave: Grupos Culturais, Bairro Popular, Rede, Trajeto, Identidade Negra

Banca examinadora: Profª Drª  Maria Gabriela Hita(oriente) Profª  Drª  Rosele Cássia de Alencar
Silva Prof Dr Clóvis Roberto Zimmermann


	“Nas Trilhas da Cultura: Uma investigação sobre grupos culturais de um bairro popular de Salvador”.

