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RESUMO 
Em 2015, uma idosa faleceu, após sua casa, na Av. Boa Esperança, em 
Teresina-PI, ser identificada por agentes públicos como desapropriada 
para a continuidade do Programa Lagoas do Norte (PLN). Quais as 
relações entre o falecimento da idosa e a implementação do PLN? O 
objetivo geral é investigar as relações entre o falecimento de uma 
moradora de comunidade tradicional com as ações do Estado. Os 
objetivos específicos são situar o Programa no marco teórico da 
(de)colonialidade do poder; relacionar as ações do Estado em relação às 
comunidades tradicionais no Programa; apresentar os atravessamentos 
interseccionais do ocorrido. A pesquisa é de tipo descritiva, exploratória 
e bibliográfica com abordagem qualitativa e enfoque teórico-
metodológico interseccional para perceber os atravessamentos de 
gênero, raça e geração. Entende-se que as políticas públicas precisam 
ser analisadas a partir de lentes interseccionais para a garantia de 
direitos e alcance universal. 

 
Palavras-chave: Lagoas do Norte; (de)colonialidade do poder; 

interseccionalidade; raça; Av. Boa Esperança. 

 

ABSTRACT 
In 2015, an elderly woman died after her home, on Av. Boa Esperança, 
in Teresina-PI, was identified by public officials as being inappropriate 
for the continuity of the Lagoas do Norte Program (PLN). What are the 
relationships between the death of the elderly woman and the 
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implementation of the PLN? The general objective is to investigate the 
relationship between the death of a resident of a traditional community 
and the actions of the State. The specific objectives are to place the 
Program in the theoretical framework of the (de)coloniality of power; to 
relate the actions of the State in relation to the traditional communities 
in the Program; to present the intersectional crossings of what 
happened. The research is descriptive, exploratory and bibliographical 
with a qualitative approach and intersectional theoretical-
methodological approach to understand the crossings of gender, race 
and generation. It is understood that public policies need to be analyzed 
from an intersectional lens to guarantee rights and universal reach. 

 
Keywords: Lagoas do Norte Program; (de)coloniality of power; 

intersectionality; race; Av. Boa Esperança. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A luta dos e das moradoras das comunidades tradicionais na Av. Boa Esperança e 

adjacências pela permanência em suas casas na ocasião da ameaça de remoção pela 2a fase do 

Programa Lagoas do Norte (Programa ou PLN) tem tido diversos desdobramentos, que 

atravessam vidas e territórios tradicionais (VARÃO, REGO, 2017). Em 16 de maio de 2015, Isabel 

de Paula Sousa, mulher idosa, moradora da Avenida Boa Esperança, Teresina - Piauí, de 75 anos, 

faleceu. Três dias depois, o Portal Cidadeverde.com veiculou matéria intitulada “Morte de idosa 

levanta debate sobre impacto de obra pública” (2015) em que noticiou o ocorrido, apresentou 

informações da vizinhança e da Prefeitura Municipal de Teresina (Prefeitura ou PMT), 

responsável por esta política pública.  

A partir deste fato, investiga-se a relação entre Estado, na figura da PMT, comunidades 

tradicionais e mulheres, com aporte da interseccionalidade, feminismos negros, 

(de)colonialidade do poder e centralidade da raça. Quais as relações entre o falecimento de D. 

Isabel e a implementação do Programa Lagoas do Norte? O objetivo geral do artigo é investigar 

as relações entre o falecimento de uma mulher idosa, moradora de uma comunidade 

tradicional com as ações colonialistas do Estado. Os objetivos específicos são situar o Programa 

no marco teórico das (de)colonialidade do poder e da centralidade da raça; relacionar as ações 

do Estado em relação às comunidades tradicionais no Programa; apresentar os 

atravessamentos interseccionais do ocorrido.  

Quanto ao desenho metodológico, a pesquisa, em fase exploratória, é de tipo descritiva 

e bibliográfica, com abordagem qualitativa (COSTA, COSTA, 2015), enfoque teórico-

metodológico interseccional (AKOTIRENE, 2019; COLLINS, BILGE, 2021) para perceber 
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atravessamentos de gênero, raça e geração. Intelectuais feministas negras brasileiras 

(GONZALEZ, 2020; CARNEIRO, 2020; COLETIVO DE MULHERES DA CONAQ, 2020), por meio de 

suas práticas e formulações, têm observado a articulação das estruturas de poder na definição 

dos lugares sociais das mulheres negras e a invisibilização de suas lutas com seus corpos nos 

territórios.  

A encruzilhada epistemológica da interseccionalidade (AKOTIRENE, 2019) como 

ferramenta analítica com os feminismos negros brasileiros permite investigar situações de 

conflito, como percebido no Programa Lagoas do Norte, a partir dos territórios e sujeitas 

atingidas; e identificar elementos das políticas públicas que violem ou garantam direitos, bem 

como seu alcance. 

As sujeitas de pesquisa são as mulheres cis moradoras da Avenida Boa Esperança, a 

falecida d. Isabel e d. Helena, entrevistada pelo Portal. A amostragem é de tipo não 

probabilística com seleção intencional a partir da matéria jornalística. Os dados, quanto às 

fontes, são secundários. O compromisso ético-político da pesquisa é visibilizar as experiências 

e saberes de mulheres tradicionais, o que se reflete nas sujeitas e referenciais teóricos. A 

observação simples foi instrumento de coleta de dados, analisados por meio de interpretação 

das falas (COSTA, COSTA, 2015).  

As ações do Estado, enquanto PMT, por meio de agentes públicos e políticas públicas, 

impactam a vida das mulheres em comunidades tradicionais. Na Av. Boa Esperança as atingidas 

pelo Programa Lagoas do Norte vêm denunciando os impactos desta política em seus corpos, 

modos de vida e territórios, especialmente pela indissociabilidade de corpo e território nas 

epistemologias africanas e indígenas, presente nas comunidades. Entende-se que as políticas 

públicas precisam ser analisadas a partir de lentes interseccionais para a garantia de direitos e 

alcance universal.  

 

2 O PLN NO MARCO TEÓRICO DAS (DE)COLONIALIDADE DO PODER E DA CENTRALIDADE DA 

RAÇA 

 

O objetivo deste item é situar o Programa Lagoas do Norte no marco teórico das 

(de)colonialidade do poder e da centralidade da raça, o que aponta para contextualização desta 

política pública nas formas como o poder se (re)produz no mundo na Modernidade, nos corpos 
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e territórios especialmente pela raça, articulador da hierarquização entre colonizadores 

europeus e colonizados não europeus (BISPO, 2015; MBEMBE, 2016; SEGATO, 2011).  

Utiliza-se o marco teórico da (de)colonialidade do poder para apresentar o caráter do 

padrão mundial de poder constituinte da Modernidade: colonial, cartesiano, racializado, 

capitalista, branco, eurocêntrico e generificado (SEGATO, 2011). Não existe dualidade - como 

relação de complementaridade - e sim binarismo dicotômicos, em que um suplementa o outro, 

expressões em: homem/natureza, homem/mulher, mente/corpo, civilizados/não civilizados, 

bom/mau, branco/negro, universal/exótico, civilização/barbárie, nós/outros, 

humanidade/não-humanos, dentre outros. Raça e gênero são instrumentos de classificação 

hierárquica e padrões de poder e importam para a delimitação desta pesquisa.  

As formas como nos vemos, conhecemos, estamos com a natureza e vivemos, na 

Modernidade, são marcadas pela imposição pelos processos de “invasão, expropriação, 

etnocídio, subjugação e até substituição de uma cultura pela outra (BISPO, 2015, p.47-48), em 

que a branquitude se impõe como universal (SCHUCMAN, 2020) e aos demais povos e culturas, 

no Brasil africanos escravizados e originários indígenas, genocídio e epistemicídio 

(NASCIMENTO, 2017). O Estado - "forma específica de exercício de poder e dominação” 

(ALMEIDA, 2020) capitalista e moderna - findo o período colonial, reproduz esse padrão de 

poder que hierarquiza pessoas e os territórios ocupados. 

Observa-se um continuum de práticas de ocupação de territórios por parte da 

branquitude (SCHUCMAN, 2020) com desterritorialização dos e das sujeitas originários que 

remonta o período colonial, reproduz-se na relação entre Poder Público e sociedade e atinge 

especialmente as comunidades tradicionais indígenas e afrodiaspóricas (BERNARDINO-COSTA, 

MALDONADO-TORRES, GROSFOGUEL, 2019) no Brasil. Assim, faz-se necessário situar o Estado 

necropolítico (MBEMBE, 2016) em contexto de racismo estrutural (ALMEIDA, 2020) para 

perceber os atravessamentos da raça nesta comunidade tradicional, que reivindica a 

demarcação enquanto quilombola (DEMARCABOAESPERANÇA, 2022; 

MUSEUDABOAESPERANÇA, 2021).  

Os quilombos são territórios tradicionais. No período colonial eram organizados de 

escravizados que se recusavam a viver sob a escravidão. Diz-se “experiência coletiva dos 

africanos e seus descendentes, uma estratégia de reação à escravidão, somada da constituição 

de outro segmento com os quais interagiram em cada país, notoriamente alguns povos 
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indígenas.” (MUNANGA; GOMES, 2016, p.73). Estão localizados em zonas rurais e urbanas, cujas 

comunidades podem pleitear o reconhecimento dos direitos territoriais enquanto povos 

quilombolas (BISPO, 2015). 

As políticas públicas expressam as decisões político-jurídicas do Estado, por meio dos 

governos, nas esferas nacional, estadual ou municipal, para elaborar soluções de problemas de 

interesse público (SOUZA, 2006). Os agentes públicos as pautam de acordo com o que 

entendem como demandas ou expectativas prioritárias da sociedade. Em contexto de 

Modernidade com permanência das colonialidades, tanto o Estado quanto a sociedade 

produzem e reproduzem o padrão mundial de poder colonial moderno. 

O PLN é uma política pública municipal imaginada e implementada a partir da 

branquitude, que parte das experiências das pessoas brancas como normais, não racializadas e 

universais. O pressuposto da saída das pessoas de suas moradias, a ser apresentado 

posteriormente, recorda que os territórios de ocupação indígena e africana continuam sendo 

vistos sob a ótica da conquista e do deslocamento das pessoas, como ocorreu na colonização e 

continua ocorrendo. Assim as comunidades, territórios, modos, saberes e fazeres diferentes 

dos da branquitude, como o abrangido pelo Lagoas do Norte, são enxergados pela soberania 

do Estado, manifestada em suas ações, como colonizados. 

Encontram-se situadas as políticas públicas, especialmente o PLN, no Estado Moderno 

colonial, patriarcal, masculino e branco. A raça e o gênero enquanto chaves de diferenciação 

de sujeitos e territórios em humanos/desumanos e civilização/barbárie marca os binarismos 

que também integram as ações e formais sociais. 

 

3 AÇÕES DO ESTADO EM RELAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS NO PROGRAMA 

 

O objetivo deste item é relacionar as ações do Estado em relação às comunidades 

tradicionais no Programa, especialmente a de selamento das casas. Uma vizinha, D. Helena 

apontou: “Uma vez chegou uma assistente social e foi logo selando (marcando) as casas e 

perguntando se a gente queria casa ou apartamento. Não entendemos nada. Ficamos muito 

nervosos.” (LUSTOSA FILHO, 2015) E continuou: “Hoje tem muitos idosos que estão sofrendo, 

sem dormir, com problemas de saúde devido a essa pressão. O viúvo (de dona Isabel) Matias 
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vive chorando. Ele é bem conhecido, tem um comércio, está muito mal” (LUSTOSA FILHO, 

2015). Esta ação será objeto de discussão. 

O selamento das casas e aviso de que seriam as moradoras seriam removidas, na 

comunidade da Av Boa Esperança, sem debate prévio com a comunidade, atravessou as vidas 

e cotidianos a ponto de colaborar com processos de falecimento e adoecimento em curso, o 

que exemplifica reproduções da colonialidades de poder. A própria chave da requalificação 

urbana que justifica o Programa (PMT, 2014) parecem atestar que o território de ocupação 

tradicional por comunidades indígenas e afrodescendentes está/é desqualificado e precisa, por 

meio da intervenção do poder público, ser qualificado: enquadrado em modelos urbanísticos 

apresentados pelo próprio Programa. 

Percebe-se que a Prefeitura, expressão do Poder Executivo municipal, por meio de 

assistente social, investida em função pública, teria identificado as casas das famílias a ser 

desapropriadas e realocadas para outro território, sem consulta à comunidade (VARÃO, REGO, 

2017). Frisa-se o contraste com a Convenção n° 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, 

ratificada pelo Estado Brasileiro, aponta o direito das comunidades tradicionais a consulta livre, 

prévia e informada sobre o posicionamento a respeito de decisões administrativas e legislativas 

que possam afetar suas vidas, territórios e seus direitos (COLETIVO DE MULHERES DA CONAQ, 

2020).  

O selamento das casas recorda o fato histórico, do começo do século XIX, da 

transparência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, seguida do confisco de residências da 

população, assinaladas com as iniciais "P.R." ("Príncipe-Regente"), e anedota popular "Ponha-

se na Rua". A memória relaciona a ação do Poder Público municipal no contexto do Programa 

Lagoas do Norte com a hierarquia de poder entre metrópole e colônia, que com o mesmo 

método lacrou as moradias. Nota-se ausência de consentimento e participação da comunidade. 

Como se vai identificar o interesse público sem a escuta do público afetado/atingido? Assim, 

passa-se a apresentação das interseccionalidades observadas no caso. 

 

4 INTERSECCIONALIDADE NO FALECIMENTO DE UMA IDOSA DA AV. BOA ESPERANÇA 

 

O objetivo deste item é apresentar os atravessamentos interseccionais no falecimento 

de uma moradora idosa da Av. Boa Esperança em 2015, que remontam às relações 
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interseccionais de poder nos territórios e experiências individuais cotidianas, e ao seu uso como 

ferramenta analítica que considera a inter-relação de categorias de gênero, raça e geração, 

entre outras (AKOTIRENE, 2019; COLLINS, BILGE, 2021). Feministas negras brasileiras 

(GONZALEZ, 2020; COLETIVO DE MULHERES DA CONAQ, 2020; CARNEIRO, 2020) também 

apontam em seus estudos tais conexões de opressões e estruturas de poder e o impacto sobre 

a vida das mulheres especialmente as negras. 

De acordo com o noticiado (LUSTOSA FILHO, 2015), a moradora idosa de 75 anos Isabel 

de Paula Sousa teria sofrido um infarto em virtude do anúncio, por assistentes sociais, de que 

deveria deixar a casa onde residia há cerca de trinta anos. Idade, território, gênero estão 

indicados. O fato de ser casada e cuidar de um irmão adoecido, que remontam os papéis de 

gênero na família, da mulher como esposa e cuidadora (GONZALEZ, 2020), também está nítido 

na reportagem. 

A raça não é mencionada, expressão de: “um elenco de estratégias que tem 

determinado a invisibilidade do negro nas diferentes esferas da vida nacional, através dos 

conhecidos mecanismos socialmente instituídos de discriminação racial” (CARNEIRO, 2020, 

p.15). No Brasil, país de maioria autodeclarada negra (parda ou preta) (IBGE, 2020), em que 

pardo também pode ser considerado indígena (ANAHATA, 2019; COUTINHO JR, 2020), de 

construção nacional moderna colonial, que hierarquiza e desumaniza sujeitos/as descendentes 

de africanas em diáspora e/ou indígenas, ciganos e outros, racializar o debate nas políticas 

públicas, permite a ampliação da universalidade, além de colaborar com a coleta de dados 

estatísticos. 

A Av. Boa Esperança localiza-se na zona norte do município de Teresina, capital do 

Estado do Piauí, em que 80% da população se declara parda ou preta (CIDADE VERDE, 2019). 

Permite o acesso centro-Norte da cidade pelas margens do Rio Parnaíba até ser renomeada de 

R. Des. Flávio Furtado que acompanha o curso das águas até ao Encontro dos Rios, parque 

ambiental de proteção do desaguar do rio Poti em seu afluente, o rio Parnaíba, que liga o Estado 

do Piauí ao Maranhão.  

As origens da cidade de Teresina, na chamada Vila Velha do Poti, no atual bairro Poti 

Velho, nas adjacências da Avenida são indígenas e afrodiaspóricas, cujos modos e saberes são 

mantidos nestes territórios por meio das vivências e práticas ancestrais expressas nas olarias 

com produção de cerâmicas (MONTE, 2016), religiosidade de matriz africana (CARMO, 2017), 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3326 

vazanteiros (PEREIRA, 2017; PEREIRA, 2021), contar das histórias (Novinho e Lúcia), produção 

de instrumentos musicais e móveis. A divisão racial do espaço (GONZALEZ, 2020) na cidade 

reproduz a lógica moderna e colonial de assimetrias sócio-raciais entre as regiões central, de 

ocupação da branquitude (SCHUCMAN, 2020), e as periferias negras, indígenas e migrantes. 

A pesquisadora percebe, por meio da observação e memória, que na Av. Boa Esperança, 

especialmente nas margens do Rio Parnaíba, a materialidade do dizer quilombola “onde há 

árvore há quilombo”, que articula a preservação da natureza com as práticas ancestrais 

afrodiaspóricas mantidas por quilombolas e tradicionais em biointeração (BISPO, 2015). As 

árvores, canteiros, roçados verdejam os horizontes de quem vive e transita pela região.  

No presente momento, o Centro de Defesa Ferreira de Sousa, entidade de 

representação do Movimento de famílias Atingidas pelo Programa Lagoas do Norte e das 

Comunidades Tradicionais de Teresina, está com uma campanha, com site virtual, Demarca Boa 

Esperança3, que pauta demarcação do território da comunidade Boa Esperança, auto-

reconhecida como Remanescente de Quilombo Urbano, na zona norte de Teresina, por meio 

de petição. 

Retomo o que está explícito na reportagem sobre a moradora, uma mulher idosa de 75 

anos, nos termos “a idosa teria sua saúde debilitada e, consequentemente, tido um infarto por 

conta do anúncio de que deveria deixar a casa onde mora há cerca de trinta anos às margens 

da avenida Boa Esperança.” (LUSTOSA FILHO, 2015). Podem ser acionados aqui os processos de 

adoecimento e morte, em cenário necropolítico, nas violências contra as mulheres negras em 

seus territórios. 

O que é ser e estar idosa em uma comunidade tradicional quilombola? O que é residir 

na mesma casa há trinta anos às margens de um rio? O corpo é território que habitamos e 

coabitamos e a casa das moradoras da Av. Boa Esperança, caracterizada como casa vazanteira 

(PEREIRA, 2021), é território tradicional, é museu vivo objetos e práticas tradicionais. Do tempo 

decorre a construção da vida no mesmo lugar há mais de trinta anos, com família, comunidade 

e vizinhança. Casa é onde se cria os filhos, netos e crianças da vizinhança, se varre a calçada e 

o quintal, dá um “de comer” para os animais, se tem uma pequena roça, horta, um cultivo nas 

vazantes. 

 
3 Disponível em: https://demarcaboaesperanca.info/. Acesso 16 mar 2022. 
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Pauta-se também o adoecimento de mulheres em contextos de ameaça de saída de 

território tradicional, com a perda da casa em virtude de políticas públicas, como o Programa 

Lagoas do Norte. O vínculo orgânico entre as pessoas e o seu território se relaciona com as 

práticas promovidas, de promoção de vida, cuidado e biointeração com a natureza (BISPO, 

2015).  

Em contextos modernos coloniais, os corpos e territórios da população negra e indígena 

são situados no regime da necropolítica, em que o exercício da soberania produz a escolha de 

quem é e quem não é matável, quem vive e quem morre. Os genocídios destas populações, em 

curso, expressam este projeto de poder.  

A morte também se produz pelo adoecimento, a partir da comunicação por meio de 

agentes públicos, assistentes sociais, que moradores de todas as idades seriam removidos pelo 

Estado para a construção do parque Lagoas do Norte. Cada dia que passa sob a ameaça da 

desterritorialização se acentua um estado de controle assemelhado ao terror colonial 

(MBEMBE, 2016) vivenciado pelos sujeitos escravizados em relação ao racismo e à morte e 

violências que poderiam ser vivenciadas a qualquer momento. 

A interseccionalidade permite enxergar as situações de conflito a partir de seus vários 

atravessamentos e de como as estruturas de poder se expressam nos corpos e territórios, o 

que, no exposto, observou-se o território, a partir do corpo e fora dele, tradicional quilombola 

e as práticas ancestrais dos e das moradoras na Av Boa Esperança. O falecimento de uma 

moradora, mulher idosa, também foi observado ao apresentar o silêncio sobre a raça na 

reportagem e a sua centralidade em territórios tradicionais quilombolas; e o que é ser idosa, 

moradora de muitos anos de uma casa nesta comunidade e sofrer a ameaça de perdê-la. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho tematiza a vida e o adoecimento na relação entre o Estado, 

enquanto poder público municipal, e a comunidade da Av. Boa Esperança, sociedade civil. Como 

pressuposto para a implementação de uma política pública, o Estado comunica aos moradores 

seu deslocamento de forma compulsória e consequente desterritorialização. O falecimento de 

uma moradora idosa noticiado pela imprensa piauiense com entrevista de outra convivente 
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ilustra especialmente como as mulheres percebem e lidam com a ameaça da remoção em 

territórios tradicionais. 

Esta etapa da pesquisa foi desenhada em termos exploratórios, descritivos, 

bibliográficos com abordagem qualitativa e enfoque teórico-metodológico interseccional, o que 

favoreceu situar as mulheres e suas experiências no foco da investigação. Raça, gênero e 

geração foram percebidos a partir de elementos ditos e silenciados na matéria jornalística 

selecionada para pautar as relações entre o falecimento de uma mulher idosa, moradora de 

uma comunidade tradicional com as ações colonialistas do Estado, conforme prenuncia o 

objetivo geral. 

Em termos de resultados, percebe-se que o Programa e o Estado reproduzem as 

perspectivas coloniais, modernas e patriarcais da branquitude, especialmente ao pressupor o 

deslocamento dos e das moradoras para a implementação da política. A raça, mesmo quando 

silenciada, nota-se inclusive na forma como a comunidade ocupa e organiza seus territórios 

tradicionais. As mulheres são as mais afetadas, com adoecimento e morte, nas ameaças de 

remoção, pela centralidade de suas existências na vida em comunidade. 

Recordamos que a interseccionalidade, ferramenta analítica utilizada, dialoga com as 

reflexões teóricas desenvolvidas por intelectuais negras brasileiras ao identificar os efeitos dos 

atravessamentos de raça e gênero na vida das mulheres negras. As cosmovisões africanas e 

indígenas, presentes enquanto ancestralidade e expressões de patrimônio material e imaterial 

das comunidades tradicionais, não separam de forma binária os seres humanos de seus 

territórios. Ubuntu, filosofia africana, aponta que “eu sou porque nós somos” e considera o 

“nós” como o “eu” porque se está no território. Assim, importa observar as presenças originais 

nas práticas de protagonismo e resistência das mulheres neste contexto. 
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