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  Apresentação                                  1 

 Compreender a cultura na contemporaneidade é se lançar 

em um vale fértil de descobertas, dúvidas e suposições. Ao mesmo 

tempo que se faz em redes globais que escapam as nossas primeiras 

percepções, é alimentada por saberes locais, intimamente relacionada 

às horizontalidades. Ao mergulhar nessas horizontalidades 

descobrimos que a cultura emerge de atores sociais que leem o povo e 

as suas necessidades em temporalidades específicas. Isso significa 

dizer que, ações e estratégias culturais que deram muito certo em um 

determinado recorte temporal e espacial, podem não dar certo agora 

uma vez que o “caldo” social é outro, mesmo estando no mesmo lugar 

e, teoricamente, com as mesmas pessoas. Por esta razão, vários 

grupos culturais, bem-intencionados, as vezes desaparecem diante das 

“novas novidades culturais” porque não perceberam que o local é 

também global e este, por sua vez, só existe porque se materializa nas 

horizontalidades. Esta dinamicidade das redes forma novos tempos e 

novas organizações espaciais, mesmo com as mesmas materialidades 

técnicas presentes no território. Daí a exigência primeira da nossa 

compreensão em relação ao papel da mídia e da sua força tanto em 

exteriorizar produções culturais locais, quanto em materializar na 

horizontalidade, a massificação da cultura popular. Entender esse jogo 

dialético é se preparar para, de forma democrática, resistir. 

 Isso acontece claramente com o Grupo Savuru que, sem 

desconsiderar o movimento global da cultura de massa, resiste em 

apresentar a cultura popular afrodescendente, atuando diretamente no 

resgaste de elementos constituintes fundamentais e aproximando-os 

do cotidiano real de nossas vidas. Ao fazer esta ação, não negligencia 

a divulgação de suas práticas, revelando o que pensa e o que faz num 

contexto social tão conflitante. Por esta razão está presente em 

diferentes pontos do território: Casa da Cultura Andorinhas, Estação 

Cultura, Sousas, Barão Geraldo, Vila Padre Anchieta. Ao se fazer 

presente em diversos lugares, mesmo àquele transeunte  que a batida 

de um tambor lhe soa estranho, olha tentando entender o seu 

significado. Se essa mesma pessoa se aproximar um pouco, logo 

sentirá vontade de mexer o corpo, de se lançar ao convite tentador de 

uma batida que segue o ritmo do coração.  
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 Olhar a manifestação de outra cultura, mesmo que estranha 

a nossa, sem negar sua importância e existência, é o grande desafio 

para todos os profissionais que lidam com o tema e o vivenciam em 

centenas de comunidades que resistem em suas manifestações 

culturais originais, pois isso significa, de fato, viver na e para a 

diversidade.  

 Transpondo esta questão para o território que, todos 

sabemos, se faz no jogo dialético de diferentes forças sociais, culturais 

e econômicas, complexifica ainda mais o nosso olhar e a nossa 

análise, já que a característica principal do jogo territorial é a presença 

de redes materiais e imateriais que incluem e excluem atores sociais. 

Assim, as várias redes que compõem os territórios definem em maior 

ou menor grau a forma como diferentes grupos serão vistos, 

percebidos e compreendidos na causa de sua existência. Perceber as 

suas ações, em particular, para em seguida enxergá-las na rede com 

outros parceiros, é função primeira para, através da mídia na  

condição de mediadora, materializar as manifestações culturais locais 

em uma rede global.   

 O Fascículo V apresentado neste documento tem esta 

finalidade. Traz em seu título “Território e Resistência: Ações do 

Grupo Savuru” nos revelando a dinamicidade do grupo. Trata-se de 

um grupo aberto, atuante em diversas frentes culturais e, ao ser assim, 

naturalmente, se dilui no tempo-espaço. Ao se diluir no tempo-espaço 

se faz movimento e, ao sê-lo, resisti às forças da cultura 

homogeneizante. Ao mesmo tempo encontra outros atores sociais, em 

outros pontos do território, inseridos em outra lógica, mas, com a 

mesma intenção: resistir. Desta maneira, tem-se uma rede de atores 

sociais que agem em nome da salvaguarda da cultura popular e do 

resgaste de elementos essenciais à cultura brasileira, como a 

afrodescendência.  

 Esperamos que esse Fascículo se some aos anteriores já 

publicados no projeto “Cartografias Sociais da Comunidade 

Afrodescendente em Campinas: SP” dando voz e lugar a atores 

sociais que não apenas lutam, mas acreditam em um Brasil que, ao 

valorizar sua cultura diversa, abre as portas para uma sociedade mais 

justa e equânime, portanto, democrática no seu existir.... 

  

Outubro/2018  
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  Sarau                                                2 

“Gosto do 
lugar, das 
apresenta
ções do 
teatro!” 
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        Dança                                               3 



“Dada a 
importância 

cultural, precisa 
de mais 

incentivos.” 
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  Ações do grupo Savuru enquanto movimento       4                           
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  Resistindo (no) e (para) o território          5                                                                       
 

 Resistir, por si só, é uma palavra muito forte. Nos remete a uma 

força contra algo que nos oprime, que deseja nos suprimir, de algum modo. 

Para resistir é necessário ter a consciência desta força e entender a sua 

dinâmica, muitas vezes, até fazendo parte do jogo imposto. Assim, a 

resistência não é simplesmente a negação de uma situação, é a esperança 

movida pela ação que nos faz resistir em nome de algo muito maior, 

geralmente relacionado a propósitos de vida.  

 Sendo o território constituído por diferentes atores sociais que, 

imbuídos de suas crenças, lutas, desejos e aspirações, o territorializam 

através de estratégias e ações, é muito natural que ele seja condição e, ao 

mesmo tempo, condicionante às diversas resistências. Resistir no território é 

uma luta cotidiana que se faz em cada detalhe, em cada ação do viver. 

Resistir para o território é a esperança de que as ações cotidianas resultarão 

em frutos num futuro que não esconderá a nossa História. Ao resistir para o 

território também estamos acreditando que o futuro está no presente e que, 

portanto, nenhuma ação ou estratégia pode ser negligenciada. Para quem 

resisti os tempos se misturam permanentemente: não há como negar o 

passado, nem tampouco ficar preso nele; é preciso usá-lo como processo para 

(re)significar o presente já desenhando um futuro que, sem negar o passado, 

constrói novas perspectivas, desenha novos rumos. 

 Assim, a resistência é esperança. É também apego as crenças e 

anseios. É também ato político envolvida na sabedoria que deve fazer parte do 

desejo de outros, ou seja, deve fazer parte de uma rede. Esta rede, a 

princípio, pertence a uma horizontalidade, compondo o cotidiano, mas deve 

também possuir fluidez para a conexão com redes globais. Desta forma, a 

resistência é fundamental no alinhamento da rede local, própria da 

horizontalidade e suas carências, com outras redes também locais mundo 

afora. Como o local se faz global a medida que está em rede, podemos 

acreditar que redes locais conectadas ganham força de redes globais. Talvez 

tenha sido nesse sentido que Milton Santos defendeu a tese de que a 

revolução viria das massas e que é possível uma outra globalização. De fato, 

outra globalização será possível se diferentes redes horizontais perceberem 

que, conectadas ganham dimensão de redes globais. Aqui se entende que as 

redes globais não são apenas àquelas econômicas, mas, as sociais e 

culturais, imbuídas de um propósito de (trans)formação. Cabe, agora, o 

questionamento: podem os Territórios da Arte, conectados, nos levar mais 

“facilmente” a uma “outra” globalização? 
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  Palavras Finais                                             6                         

 O que dizer de um grupo que nasce intitulado “Pé de Feijão”, em 

1975, e hoje se chama Savuru e não se cansa de manifestar a cultura 

afrodescendente em diferentes pontos do território campineiro? Ao longo 

deste período quantos outros grupos artísticos, bem-intencionados, não 

conseguiram sobreviver à ditadura, aos ditames da cultura massificada, as 

políticas públicas que “esquecem” a nossa cultura? Como o Savuru resistiu? 

 Algumas respostas temos às mãos e, de certa maneira, este 

Fascículo intentou trazê-las à baila. Ao longo desse período o Savuru se 

tornou Movimento. Aos olhos de uma pessoa desavisada, talvez esta 

estratégia se aproximava de uma extinção do grupo, mas, foi exatamente a 

sua salvaguarda. Ao se tornar Movimento, se permitiu “diluir no território. 

Assim, cada integrante pode atuar em áreas diferentes, expondo a cultura e 

fazendo dela um instrumento de resistência. Ao se diluir o Savuru resistiu a 

onda intensa da globalização perversa que chega sem pedir licença. 

Também, ao se diluir e se tornar Movimento, o Savuru acompanhou as 

pessoas que lhes interessava. Não se rendeu ao território, pelo contrário, se 

fez nele. Ao se fazer nele, o ampliou. Se, antes, atuava no centro da cidade 

de Campinas, hoje, atua no centro, em Barão Geraldo, em Sousas, no 

Padre Anchieta, no DIC I. É nesse sentido que o grupo resisti, ou seja, a 

resistência está em cada ação desenvolvida por seus integrantes, em 

diferentes lugares. Daí a infinidade de ações: Sarau, Dança, Teatro, 

Capoeira, dentre outras. Aqui apresentamos as mais significativas nesse 

ano: o Sarau e a Dança, mas, isso não desprivilegia as outras ações.  

Todas são fundamentais para revelar quem é o Savuru para o Território.  

 Este Savuru forte e resistente está em rede. A primeira, a sua 

própria formada pelos diversos pontos em que atua; a segunda, dos 

parceiros, também defensores da cultura afrodescendente em Campinas. 

Esta segunda rede será tratada no próximo fascículo com maior clareza e 

propriedade. 

 Esperamos que o conteúdo apresentado aqui tenha contribuído, 

de alguma forma, para a Memória do Grupo Savuru e, tão importante 

quanto, para a Salvaguarda de suas ações. Não percamos as esperanças 

de que a resistência aliada à consciência nos levará a perceber a nossa 

cultura como um diferencial do nosso povo. Este diferencial é a mola 

propulsora de toda e qualquer (trans)formação...... 
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